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Limiar

Xosé Estévez
Estimo unha enorme honra para min a comenda de frontispiciar iste libro de Iñaki
Anasagasti na súa versión galega. Unha fonda satisfacción ergueu a vaidade que un leva
dentro da cana da sique ós máis altos touticelos, cando os aguilloadores desta tarefa mo
propuxeron. Non nego que a mel dunha intensa fachenda adozou a fel doutros desgustos
da vida. Ademáis diste enfeite, outras razóns me empurraron a non desaproveitar esta
oportunidade.
En primeiro termo, era unha obriga ineludíbel dar cumprimento a unha insospeitada, e
merecente de toda louvanza, iniciativa da Confederación Interisndical Galega, nas persoas
de Xurxo Martiz Crespo, Manuel Mera e Lois Pérez Leira, na súa visita a Euskal Herria no
mencer do ano 2004, co gallo da entrega dunha documentación do Partido Nacionalista
Basco de Venezuela ó Arquivo do Nacionalismo Basco / Euskal Abertzaletasunaren, sito en
Artea (Bizkaia).
Castelao e os bascos na súa versión española fora un bestseller en 1985, publicada pola
editorial bilbaina Ekin cas súas 607 páxinas, e só ficaban exemplares soltos nalgunhas mans
particulares. O traballo de Iñaki Anasagasti chantara un fito senlleiro naquelas datas, pois
expoñía, de xeito ameno e divulgador, unhas relacións pouco recoñecidas entre Castelao e
os nacionalistas vascos, enxertadas dentro do movimento Galeuzca. Iste sulco xunguidor
trinacional arrincaba da Triple Alianza de 1923, colleu pulo espallador durante II República,
convertiuse en solidariedade efectiva na Guerra Civil e tomou carta de natureza no exilio.
Mesmo despois do pasamento do rianxeiro en 1950, continuaría actuando esa avinza, con
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manifestos asinados en 1958-1959 en Bos Aires e Caracas. Tal xeira galeuzcana a tal ponto
foi asoballada por un mesto silenzo que eu mesmo so me enterei da súa existencia un 28 de
decembro de 1971, aínda que a mencioaba Castelao pasaxeiramente no seu libro Sempre
en Galiza. Nesa data, Día dos Santos Inocentes de 1971, faloume baixiño en Donostia
sobre as actividades galeuzcanas bonaerenses, no rito sacramental da penitencia previa ó
meu casamento, un frade capuchino, Frei Xoan de Zuamárraga, que estivera exiliado na
Arxentina, coñecera persoalmente a Castelao e participara nalguns actos culturais vascogalego-cataláns no Laurak-Bat, no Centro Galego e no Casal Català de Buenos Aires. Niste
último xuntábanse Castelao, Serra Moret, Aldasoro e outros persoeiros das tres nacións
para elaborar documentos, proxectos e acordos conxuntos. Aquela nova confesional
enterrou semente tan fecunda no campo xa traballado do meu afán pescudador que
rendería a colleita da miña tese doutoral sobre o tema do Galeuzca.
Por outra banda, a figura do noso inesquencibel «guieiro e mestre» fora estudada por
egrexios historiadores e sobranceiros ensaistas: Xosé Antonio Durán, Valentín Paz
Andrade, Justo G. Beramendi, Bieito Alonso, Garrido Couceiro, Pilar García Negro,
Eduardo Gutiérrez e moitos máis. Pero Iñaki Anasagasti foi o primeiro que percorreu
con garimoso achegamento unha faciana salientábel da súa poliédrica e polifacética
persoalidade: a defensa dos dereitos nacionais do Pobo Vasco, froito dunha auténtica
solidariedade internacionalista, no marco do Galeuzca como estratexia máis axeitada
para artellar unha Confederación de nacións peninsulares. Iñaki, ca modesta sabeduría
dos homes trafegados en distintas retesías, construiu o marco do cadro para que brilasen
as duas aurelas protagonistas, Alfonso Daniel Rodríguez Castelao e os vascos con el
relacionados. O actual senador peneuvista ofrendoulles unha aberta e ampla plataforma
para expoñer os seus leceres e deveceres, nunha meticulosa laboura de investigación
epistolar e hemerográfica.
Castelao en vida visitou demoradamente o País Basco, alomenos en duas ocasións, 1932 e
1933, ademáis de parar en Donostia cando se dirixía a Franza en 1921, cunha bolsa para
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estudar a pintura gala, viaxe da que nos legou un fermoso Diario. Hoxe é o persoeiro galego
máis querido en Euskal Herria, termo a revindicar aínda que o expulsen dos libros de texto.
Moitas das súas obras, O vellos non deben de namorarse, Ollo de vidro, Nós Retrincos, Cousas,
Os dous de sempre, Antoloxía do sempre en Galiza están traducidas ó éuscaro por distinguidos
escritores como Antonio María Labayen, Koldo Izagirre, Gabriel Aresti, Ramón Etxezarreta e
Bego Montorio. Están dedicadas rúa e praza, en Pasaia e Donostia, e monumentos en Eibar,
Txurdinaga (-barrio de Bilbo-), Intxaurrondo (-barrio de Donostia-) e Barakaldo.
Crime de leso esquecemento sería mergullar no pozo do silenzo a miña temporá amizade
con Iñaki, un grande admirador do rianxeiro, mantida á longo de tempo por encontros,
correspondencia, conversas telefónicas e fornecemento recíproco de información histórica.
Coñecín persoalmente a Iñaki, mesmamente co gallo da presentación diste libro na Casa
de Galicia de Bilbo, sita entón na parte vella, xunto a Xosé Manuel Casal Barbeyto, daquela
presidente da Casa, e Josu Bergara, pouco despois Diputado Foral de Bizkaia e impulsor en
maio de 1996 do erguemento dun monumento a Castelao no parque Europa de Txurdinaga.
O organismo Foral e a Fundación Sabino Arana custearían xenerosamente os numerosos
actos do evento e o monumento, obra do escultor Lertxundi. Ise sacro lugar, cal Compostela
imaxinaria en territorio basco, transformouse dende ise ano na furna relicaria dunha anual
peregrinaxe galegoeuskadiana a finais de xaneiro, que este 10 de febreiro do 2007 cumpriu
once anos. Iñaki Anasagasti cicais sexa o único deputado historiador, con numerosas
publicacións sobre distintos espisodios que enfeitizan as vicisitudes da historia, ciencia
hoxe xeralmente denostada por mor da súa inutilidade inmediata crematística. Distínguese
Anasagasti polo concepto clásico, de cerna humanista, da historia como «magistra vitae».
Sabe que o Pobo que ignora o seu pasado está condenado a repetilo tráxicamente, por iso
teima en zugar o prebe do pasado para condimentar os xantares do presente e maceirar os
manxares do porvir. Oxalá os políticos aprenderan esta lección! Abraia ollar na maioría deles
a súa insapiencia histórica, o que explica os desacertos que decote cometen, recuncando
nos erros do pasado, como se seguisen ad pedem litterae as teorías de Croce sobre eterno
retorno, nun constante tecer e destecer á maneira de Penélope. Iñaki está radicalmente
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en contra da amnesia colectiva que propugna a dereitona teimudamente para drogar as
conciencias e coutar a capacidade de transformación socio-política. Outra virtude de Iñaki
é a fidelidade ós amigos, sostida contra vento e maré por enrriba das contixencias humanas
e as diverxencias idelóxicas, segundo o vello adaxio latino: «Amicitia sit tibi melior auro».
Sería indigno e desagradecido omitir tamén a súa xenerosidade e dispoñibilidade para
suministrarme decote unha inmensa cantidade de información e documentación co obxeto de
realizar a miña tese de doutoramento e outros traballos, artigos, ponencias e comunicacións
en Congresos, Encontros e Simposiums. Mesmo, recentemente envioume un interesante
material sobre Ramón Aldasoro, un persoeiro vasco de Izquierda Republicana, que trabara
amizade con Castelao en 1932 e afondárona no exilio bonaerense. Foi Aldasoro quen o levou
a Gernika por primeira vez e dalí trouxo Castelao a Galiza un xermolo do sagrado carballo.
Nas miñas viaxes á Patria moitas veces me preguntaban por esta obra, pois anceiaban
algún exemplar. Eu, malia as miñas xestións, incluso forzando a amizade do propio
autor, non podía satisfacer esas peticións. Cumpría, polo tanto, unha reedición en galego
para encher de compracencia a tantos galegos que admiran a Iñaki Anasagasti, valedor
en Euskal Herria do noso máis eximio galego, infusíbel ó soprete do tempo. Querían
ler a obra na lóxica secuencia da língua galega, ó tratarse de Castelao, e coñecer, nun
estudo meticuloso, compreto e detallado, os vencellos vascos do rianxeiro, sen omitir
as desavinzas finais entre iste e o lehendakari, José Antonio Agirre, e tamén o apoio
inquebrantábel de Manuel de Irujo, navarro de fasquía reboleira, pero de corazón
acolledor, de man aberta e de ideoloxía republicana e democrática.
Iste libro é tamén un referente de loita contra unha política programada polo dereita
cavernícola española a prol da desmemoria dos Pobos e Nacións que enfeitizan a pel de
touro, convertíndoas en zombies vexetais con alzeimer colectivo. Endexamáis esta dereita
inquisitorial da España, «Unha, Grande, Esclava, non Libre», herdeira de trabucaires, será
quen de entender que na variedade, e non na uniformidade, áchase a riqueza do mundo e
dende a ventá dunha pequena patria pódese ollar a magnífica grandiosidade do universo.
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O grande mosaico peninsular só será posibel na amorosa conxunción confederada das
teselas que o artellan. Nise senso Castelao amososuse partidario da unidade ibérica, (-moi
ben expresada nunhas verbas autógrafas inseridas o 2 de abril de 1933 no Album da Casa
de Galicia de Bilbo-), mediante a estruturación confederal voluntaria e libremente pactada
de todas as nacións peninsulares.
Iste libro é un antídoto eficaz fronte a estratexia de satanización dos nacionalismos
periféricos, a intolerancia fundamentalista do pensamento único e a planificación de
acoso e derruba, auténtico «mobbing» laboral transferido á política. Castelao era un
ferreño defensor da República española e mantivo unha fidelidade numantina ós ideais
republicanos, mentres outros, como o socialista Indalecio Prieto, raposeiramente
conversaban ca monarquía, da que eran uns nostálxicos encobertos e empedernidos. Non
fica estraño que Castelao ós alcumase como «Viúvos da monarquía, casados en segundas
ca república».
Falso é o tópico do carácter túzaro dos bascos. Ven o estereotipo dende Americ Picaud,
pasa por Sánchez Albornoz deica chegar os converos vascóns ós cantos das sereas
mesetarias. Mais ben son nobres, honrados, traballadores, de fiar, defensores do seu,
«parcos en verbas e longos en accións», serodios na amizade, pero tenaces en mantela e leais en brétemas, nubeiros, treboadas, estiaxes e invernías. Xa Luiz de Camões
decía deles en Os Lusiadas que con «polidas razões» defenden o seu e non lle gosta que
se inmiscuan nas súas cousas. Admiran a quen conserva as suas raices e se solidariza
integradoramente ca súa cultura. Non hai millor xeito de conquerir a fraternidade vasca
que, sen perda da identidade orixinaria, loitar con eles conxuntamente pola súa identidade,
axustándose a esta norma: «dereito a diferenza, si; pero deber da semellanza tamén». Os
emigrantes galegos afincados en Euskal Herria, termo antergo e científico apesares dos
Urkixos de turno, sabemos que non podemos servir a dous señores, pero tamén estamos
rexamente convencidos de que somos quen de amar a duas irmáns: Galiza e Euskal
Herria, bicadas polo mar ártabro, xostregadas polo zoar do Xistral e alfombradas dun
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verdor luxurioso, que convida ó pracer dunha celmosa contemplación. Subscribimos iste
manifesto, inserido no xornal donostiarra EL DIA o 1 de novembro de 1933, que remesou
o Partido Galeguista, convidando a votar a prol do Estatuto vasco ós galegos residentes en
Euskal Herría no referendum que se ía celebrar o 5 do mesmo mes e ano.
«IRMÁNS:
O Partido galeguista-vangarda da Galiza ergueita e renacente-en Asamblea extraordinaria
tida en Compostela, acordou, antre vitores e aprausos afervoados, dirixirvos un
chamamento quente e garimoso pra que no día 5 de novembro, nise Dia Grande pra
Euzkadi, votedes como un soio home o Estatuto disa Terra irmán donde vivides e
traballades.
Os galegos, espallados baixo todolos ceos, fillos d-unha Patria escravizada que
loita n-iste intre historico polo preciado ben da sua libertade, temos a obriga de ser
soldados xenerosos e leaes da libertade de todalas Patrias. Alí onde un Pobo loite polo
soerguemento da sua persoalidade nazonal, os galegos debemos ser os seus primeiros e
máis esforzados paladins. Tal é a obriga de todo bon galego, en quen os alleos han de ver
sempre a personificación das nosas virtudes raciaes.
E ista obriga é ineludíbel no caso da nosa irmán Euzkadi.
Patria prócer e patriarcal como a nosa; como a nosa sortida polo esforzo rexo do campo
e do mar; c-unha tradición democrática groriosa, enreixada tamén ao longo de moitos
séculos, ha de ser, con Catalunya e Galiza, n-ista hora de crisis, espranza d-unha nova
Hispania, basada en principios máis xustos e xenerosos de paz e de concordia, posibres
soio no acorde maxestoso das nazonalidades naturaes, onde a Lingua, a Raza, a
Xeografia e o Traballo son vencellos eternos de Fraternidade.
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Eisíxevolo tamén a vella amizade das duas Patrias irmáns, intensificada derradeiramente
polas comúns arelas de libertade.
Amizade selada non somentes no perímetro peninsular, senón tamén nos núcreos de
emigrados de alén-mar.
Amizade que ten de frolecer puxantemente o Día do Plebiscito do Estatuto Basco, data
groriosa de Euzkadi, na que Galiza, dinamente representada por vosoutros quér participar!
IRMÁNS NA TERRA!
Que endexamais os patriotas de Euzkadi teñan que decir de vos que fúchedes desleaes
coa hospitalidade, co traballo e co pan que co-eles compartides!
Galiza, a Nai garimosa cuia lembranza levades nos ollos e no esprito, namentras agarda
cobizosa a hora da sua propia libertade, pídevos afervoadamente a que axudedes a
Euzkadi a conquerir a súa.
VOTADE TODOS O ESTATUTO DE EUZKADI!
IRMANS NO ESPRITO!:
Como si da nosa Galiza se tratase, procurade con todo o voso esforzo pra Patria irmán.
TERRA E LIBERTADE!
Galiza, outono do 1933
O Comité Executivo do Partido Galeguista».

Persoas como Iñaki Anasagasti, Koldo Izagirre, Iñigo Arambarri, José Luis Otamendi, Juan
Garmendia Larrañaga, José Luis Orella, Maribel Goñi e moitos máis fixeron que outros
chegados do Finisterre, apelidados Casal, Baña, Estévez, García Mosqueira, Domínguez,
Cousillas, Deive, Pena, Euloxio, Sanmartín, Casanova, Irixoa nos sintamos fachendosos de
ser galegos de nación, vascos de adopción e galeuskadianos de vocación. Endalí, que os
nomes dos nosos fillos vaian dende Breogán a Asier ou dende Alda a Garbiñe. Sen espetar
as raices nunha Terra identitaria non se poden abrir as pólas ós ventos da solidariedade
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internacionalitaria. O vento cántabro meceu rumores fraternais nas follas dos piñeiros
fisterrais e dos carballos gerniqueses. Os versos do bertsolari Amuritza expresan
nidiamente iste feek-back irmanador:
«Galizan sustraiak,
adarrak Euskadin,
zuhaitz bikainagorik
ez ziteken egin».
«En Galiza as raíces,
en Euskadi as ponlas,
árbore millor
non pode medrar».
Iste sinxelo e humilde poema dun vate afeccionado, versionado ó éuscaro polo enxebre
galeuzcano Koldo Izagirre, compúxeno para a inauguración do monumento a Castelao
no parque de Txurdinaga o 19 de maio de 1996. Sintetiza as ideas diste limiar, simboliza
a fraternidade bascogalega e entroniza a persoalidade de Castelao como emblema
inmorrente dos vencellos entre os dous Pobos.
«Enxebre persoeiro da galeguidade,
outo penedo na ridente Euskal Herría,
rexo carballo, en Txurdínaga vixía,
esprito empurrador de solidariedade.
Camiños de martirio e santidade
coa cruz ó lombo, como Cristo un día,
decote percorriche, experto guía,
percurando de Galiza a libertade
e cos pobos asoballados a fraternidade.
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Guieiro e mestre, Daniel, a túa vida,
ferro, pedra, albre, leción constante,
endexamáis ficará esquencida.
O teu nome será, deiquí en adiante,
de Aitor e Breogán, aturuxo en Fisterra
para reconquistar a nosa terra».
«Galego izatearen nortasun gotorra,
harkaitz sendoena Euskal herrian alai,
haritz gailenena Txurdinagan zaude talai,
elkartasunaren bultzagile jatorra.
Beha ezazue martiri nola doan
Kristo bat bezala gurutzea lepoan,
bidazti sutsua herriaren geroan.
Galizaren askatasunaren erromes,
herri zapalduen anaitasuna amets.
Zin egiten dugu, Daniel, zure bizitza
ez dela izango sekulan atzendua:
ikaskizuna zara, harria, zuhaitza.
Zure hitza, haize bortitz baten antzera,
Aitor-Breoganen irrintzi Fisterran entzun
da:
gurea dugun lurra berreskuratzera».
OIARTZUN, 23, febreiro, 2007

11

Limiar da primeira edición
en español
de Castelao e os bascos

Iñaki Anasagasti Olabeaga

Castelao e os bascos non é un libro de autor. Tan só un quebracabezas armado e formado
por pezas soltas, cartas, artigos de prensa e traducións do galego. Se cadra, esta carencia
de valor intrínseco como crónica minuciosa dunha parte da nosa historia a substitúa con
algo que de lograrse, xa é un pequeno avance: amosar que nun intre chave do exilio,
galegos, cataláns e vascos puxéronse de acordo, até o punto de lograr sobresaltar os
nervios dalgúns homes importantes da República ao soñaren xuntos arelas e ideas que a
realidade política e histórica truncou coa súa inexorábel dureza.
Aínda que hoxe sexa pouco coñecida, foi moi importante esta relación, que chegou a
callar naquel proxecto denominado GALEUZCA, e que malia non ter efectos prácticos,
merece ser hoxe coñecido. De aquí veu a necesidade de compilar parte do disperso en
hemerotecas e cartafoles persoais.
As urxencias políticas do posfranquismo non facían propicio dedicarse á investigación.
Houbo que improvisar moitas cousas e o día a día impedía ollar cara a atrás para dar
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a coñecer o que fora aquel exilio tan longo como abafante. O PNB porén mantivo e
mantén cordiais relacións co partido galeguista. Por outra banda reeditárase en Durango
a colección completa da revista GALEUZCA realizada na Arxentina. Esporadicamente
falábase deste tema e, cando houbo que defender no Congreso e Senado o Estatuto actual
de Galiza, os representantes do nacionalismo basco fixérono coa mesma dedicación e
entrega que se fose o propio. Convites, cartas e amizade, pero tamén descoñecemento
dun pasado só coñecido polos protagonistas ou os estudosos.
Así as cousas, en xuño de 1984, decídese que os restos mortais de Alfonso Rodríguez
Castelao, que repousaban no cemiterio de La Chacarita de Buenos Aires, volvan á súa
Galiza natal. O que fora presidente do Consello Nacional de Galiza, deputado e sobre
todo líder galeguista, voltaba envolto na polémica. A Federación de Sociedades Galegas
criticara en Buenos Aires «os manexos caciquís dos organizadores do acto».
O feito certo é que os seus restos voltaron á súa querida Galiza. A prensa basca salientou
o feito coa dignidade que tiña a noticia e coa simpatía que ten o galego en Euskal Herria.
Pero pouco máis. Ao noso xuízo faltou énfase nacionalista en salientar o feito. Por que?
Pouco se sabía sobre Castelao e a súa obra. Case nada da relación de vascos e galegos e moi
pouco do seu soño de GALEUZCA. Había pequenas citas en bibliotecas, nada nas librarías e
aos protagonistas daquela historia non se lles preguntou ren para lembrar aqueles anos. Este
mesto silencio só rachou nalgúns artigos, traballos e unha entrevista a Xosé Estevez, quen
estudou con especial dedicación e éxito esta parte da nosa historia recente.
Así as cousas, remexendo en vellos cartafoles de artigos de Manuel Irujo para a radio
clandestina na que traballaba en Venezuela, veu ás miñas mans unha serie de cartas de
Castelao a Irujo e deste a Castelao.
Eran cartas acres, duras, plenas de reproches aínda que zumegasen amizade. Cartas do
derradeiro tramo da vida de Castelao, desenganado dunha República fracasada e descoñecida
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polas grandes potencias que preferían a «seguridade» do franquismo á liberdade perigosa
dunha democracia. Publicar só aqueles documentos podería chamar a engano. Había
que ambientar todo aquel período e dar a coñecer aos galegos e aos vascos algo do que
acontecera entre estes dirixentes durante vinte anos. Non todo fora triste. Houbera momentos
de esperanza e cordialidade que era preciso dar a coñecer.
Para facer este traballo recorremos a dúas publicacións, unha galega, A Nosa Terra e
outra vasca Euzko Deya, esta última órgano de prensa da delegación do Goberno basco
no exilio, tanto en París coma en Buenos Aires e México. Da transcrición de artigos e
recensións aparecidos nestes órganos de prensa, de entrevistas e documentos varios,
sae este traballo que trata de achegar a Castelao ao mundo vasco e o vasco ao mundo
nacionalista galego. Existía, ademais, un compromiso co partido galeguista. Castelao fora
un home representativo de Galiza e un intelectual de primeira orde pero, sobre todo, foi
un militante a tempo completo do galeguismo máis comprometido. Un nacionalista galego
do partido galeguista. Iso había que destacalo, dun xeito claro e terminante.
Hai hoxe en día moitos que poñen voz afectada falando de Castelao e son culpábeis
directos de que Castelao morrese no exilio. Hai hoxe en día grandes persoeiros que
aparentemente asumen os postulados de Castelao e fusilaríano se o detivesen en 1936.
Por iso era preciso dicir que o galeguismo de Castelao é un nacionalismo galego que pouco
ten que ver coa retórica, a forma, e as soflamas de xentes que terían hoxe o Castelao vivo
como un radical sen futuro.
Pero Galiza foi Castelao e Castelao era Galiza, como se di neste libro en frase feliz. Cando
Galiza se vaia despoxando de toda a retórica de falso galeguismo e descubra o Castelao
político, que por riba de todo defende e sente a Galiza, chegará efectivamente a grande
hora dunha nacionalidade histórica que, xunto a Catalunya e Euskal Herria, enriquecerán
Europa.
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Finalmente, o libro chámase Castelao e os bascos porque desexamos destacar a relación
que tivo o dirixente galeguista con todo o arco político vasco: PNB, ANB, republicanos,
Goberno basco, delegacións, publicacións, etc. Non se limitou á relación cun partido, senón
cun pobo no exilio e nas súas diversas manifestacións. A obra pretende, polo tanto, ser de
todos os vascos, de todos os galegos e de todos os demócratas amantes da liberdade.
Ben é verdade que ao final existiron dificultades. Que as potencias aliadas abandonaron á
súa sorte aquel Goberno republicano nacido con tanta esperanza en 1945. Ben é verdade
que a solidariedade GALEUZCA ao final se esfarelou, porque no seu momento non puido
dar froitos prácticos. Ben é verdade que a distancia, a incomunicación, o exilio e a loita pola
supervivencia non son bos conselleiros para manter proxectos políticos no ar. Pero non é
menos certo que nun momento dado GALEUZCA foi unha realidade política, relacionada e
efectiva que produciu unha positiva solidariedade e que mantivo a través da súa publicación
e da súa coordinación unha plataforma política moi interesante e que, estando xa na historia,
pode volver algún día facer historia.
Para rematar, temos que agradecer moi sinceramente a Xosé Manuel Casal Barbeito e a
Begoña Yebra, que traduciron do galego partes importantes deste libro, que foron decisivas
para estruturar o coñecemento deste importante período do noso pasado recente.
Iñaki Anasagasti Olabeaga
25 de xullo de 1985
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Capítulo I

Breve historia do primeiro Estatuto de Autonomía de Galiza
Co fin de enmarcar a actividade política do dirixente galeguista, nada mellor que comezar
o presente libro cunha pincelada histórica sobre a xestación, así como os distintos
avatares do primeiro Estatuto de autonomía de Galiza.
Para iso fuximos de traballos eruditos e centrámonos nun pequeno folleto de cor amarela
titulado: O ESTATUTO DE GALIZA. Antecedentes e comentarios. Buenos Aires. 1948.
Trátase, por tanto, dunha edición divulgativa do primeiro Estatuto galego realizada pola
Federación de Sociedades Galegas (integrada polas entidades das bisbarras), os centros
coruñeses, lucenses, ourensáns e pontevedreses, xunto con A.B.C. do P. de Corcubión, o
Centro Betanzos e a Irmandade Galega, que sumaban daquela 25.000 asociados.
A edición tiña por obxecto celebrar un novo aniversario do Plebiscito autonomista de
Galiza e na súa introdución dicía:
«Estas sociedades coñecen e interpretan o sentir e o pensar da poderosa colectividade
galega de Buenos Aires -sempre democrática, republicana e autonomista- e no seu nome
publican o presente folleto, para difundir unha verdade histórica mal coñecida e reavivar
un problema vital para Galiza e para España».
O folleto está datado o 28 de xuño de 1948 e a maneira de dedicatoria aparecen as efixies
de Alexandre Bóveda («un home que defendeu e morreu polo Estatuto de Galiza») e a de
Alfonso R. Castelao (presidente do Consello de Galiza, «o home que encarna a vontade
autonomista do pobo galego»).
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O citado libriño contén unha introdución e o texto do Estatuto con comentarios ao seu
articulado.
Feita a tradución1 para este libro por Begoña Yebra, transcribimos seguidamente a
introdución que nos serve de marco para coñecer o contexto no que se desenvolveu a
actividade política de Alfonso Rodríguez Castelao.

HISTORIA DO AUTONOMISMO GALEGO
Declaración anticipada
Ao cumprirse o décimo segundo aniversario do plebiscito celebrado en Galiza o día 28
de xuño de 1936, declaramos que os nosos ideais aspiran ao establecemento en España
dunha República Federal, que supere o escatimado réxime de autonomías rexionais,
concedidas por graza do Estado unitario. Pero aquel acontecemento ben merece a nosa
reverencia, por ser a última expresión democrática de Galiza, santificada máis tarde polo
Cartaz de Díaz Baliño a prol do Estatuto
de Galiza, 1936

plebiscito tráxico de moitos miles de mártires. Si; o día 28 de xuño representa o cume
máis alto da nosa cidadanía e o arrinque dos feitos definitivos que Galiza realizará.
No Estatuto aprobado polo pobo galego en 1936, hai que distinguir dúas cousas: o
documento en si, forzosamente limitado ás exixencias da constitución vixente-, que
acatamos, pero que non era nin é tope das nosas aspiracións-, e o desexo de goberno propio
e vida libre que o acto plebiscitario supón, cuxo desexo foi de sempre manifestado en Galiza
a prol do sistema federal, tanto no período preconstituínte da primeira República como no da
segunda. E como pensamos que o día que en España se restaure o réxime democrático será
1 Refírese o compilador, Iñaki Anasagasti, á tradución desde o galego para o castelán na versión orixinal do
libro. N.T. para o galego.
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para abrir un novo período constituínte e non para retornar ao Estado constituído en 1931,
renovamos nesta solemnidade o desexo de que a terceira República española sexa federal e
asentada no recoñecemento de varias nacionalidades do conxunto peninsular.
Unha desas nacionalidades é Galiza, como imos demostrar axiña.

A PERSONALIDADE NACIONAL DE GALIZA
Galiza ten unha lingua propia, nada no berce doutra anterior -probabelmente céltica- que
é filla do latín, irmá máis vella do castelán e nai do mal chamado portugués, en cuxa
lingua se produciu un dos momentos líricos máis antigos e admirábeis de Europa. E se a
lingua non fose un distintivo nacional, porque non respecta fronteiras e vemos que unha
mesma lingua pode servir de linguaxe a diversas nacións, xusto será recoñecer que, polo
menos, o idioma galego -hoxe falado en varias partes do mundo- é natural de Galiza,
porque alí naceu e alí se criou e se fixo literariamente.

Galegos, 1946

Galiza ten un territorio propio, delimitado por fronteiras naturais, de formas doces e
entrañas rexas, que foi unha illa de pedra en tempos xeolóxicos, e que hoxe semella
unha inmensa esmeralda engarzada no extremo da cordilleira cantábrica: extremo do
mundo antigo e peirao avanzado cara ao novo. E aínda que a nación non fose máis que
unha alma como dixo Renan, capaz de expandirse por riba das montañas, dos ríos e dos
mares, conservando a súa unidade en diversos climas e rexións, xusto será recoñecer que
a terra galega é única e diferente do resto de España: «o lugar onde se amasou a nosa
carne e se moldeou o noso espírito», como ben dixo Nóvoa Santos.
Galiza ten unha morfoloxía social e económica propia, de tan rara orixinalidade que
non hai posíbel ecuación entre os seus problemas vitais e a lexislación única do Estado
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español, polo que alí se seguen practicando os vellos costumes xurídicos, ás costas da lei
radiada desde Madrid, e se Galiza, en longas centurias de traballo, chegou a formar un
cadro completo da súa vida privada e social, que non encaixa na organización uniformista
de España, xusto será recoñecer a necesidade dunha política estatal galega.
Galiza ten unha cultura propia, en todo diferente dos demais grupos hispanos, que se
reflicte nas artes plásticas, na sabedoría popular, na música e nos instrumentos, nas
danzas e cantigas, nos estilos da arquitectura civil e relixiosa, no lirismo da poesía
oral e escrita, no ritmo das expresións literarias e musicais, na filosofía dos refráns, no
sentido saudoso do amor e no sentido transcendental da vida e da morte. E se a cultura
galega xorde de fondos primitivos e insubornábeis, como Bretaña en Francia e Escocia
en Inglaterra, ben se advirte na alma de Galiza un refinamento europeo, que denota un
trazo de tolerancia, de crítica, de humor, de trasacordo e de cautela, calidades que non
sobresaen nos pobos de fala castelá.
Galiza ten un carácter étnico propio, que provén dos poboadores celtas que constituíron
o seu primeiro organismo habitual e territorial, podendo afirmarse que todos cantos
alí chegaron despois procedían do mesmo tronco e repetían o mesmo sangue. E se a
raza fose, en efecto, o determinante do carácter homoxéneo dun pobo, sen que por así
acreditalo incorresemos en pecado, ben podía Galiza enfrontar a súa pureza ou mestizaxe
do resto de España, atribuíndolle ao sangue árabe a indisciplina, a intolerancia e a
intransixencia con que os españois se adornan.
Galiza, pois, conta con todos os atributos histórico-naturais que caracterizan as
verdadeiras nacionalidades; pero fáltalle algo moi importante para ser perfecta, fáltalle a
independencia política, o goberno propio, que toda sociedade humana precisa.
Que Galiza non é unha nacionalidade por non ser un Estado independente e soberano? Se
tal defecto nos fose imputado por españois, sentiriámonos incitados ao separatismo; pero
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en verdade só aspiramos a unha autonomía integral, dentro da libre federación de todos
os pobos hispanos.
Galiza non precisa máis que iso; pero non pode conformarse con menos porque tal é o seu
destino histórico.

A NOSA VONTADE AUTONOMISTA E FEDERAL
Non falaremos da vida que levou Galiza desde os Reis Católicos que a privaron de
liberdade política, até a división provincial de 1833, pola que se suprimiu a Xunta Superior
do Reino de Galiza, que viña coordinando a xestión administrativa das vellas provincias e
simbolizando a unidade galega. Tampouco falaremos do rexurdimento iniciado en Galiza
polos seus grandes fillos do século XVIII (Sarmiento, Feijóo, Cornide, Cernadas, de Castro
e outros máis), fortalecido polo labor reconstrutivo dos anos do Fomento, que provocou
interese de verdadeiro galeguismo cando, na Guerra da Independencia, Galiza se sentiu
libre e dona de si. Falaremos soamente dalgúns feitos acaecidos a partir dos primeiros
anos do século XIX, cos que abondará para pór de relevo a vontade autonomista de
Galiza, xamais adormecida.
En 1808, durante a invasión napoleónica, asinouse na Coruña un tratado de Federación
perdurábel entre Galiza e Castela, como primeiro paso dun propósito máis cobizoso, concibido
pola nosa Xunta Suprema. O conde Toreno e Pi i Margall recoñeceron o feito; pero ningún
deles dixo que naquela Federación entraban as provincias do norte de Portugal e as de Oviedo
e León, co que se pretendía restaurar a Galiza dos tempos romanos, ampliándose despois
co ingreso voluntario dos demais pobos de España, a medida que se fosen liberando dos
franceses. Galiza, pois, concibiu e tiña a medio realizar a federación dos pobos peninsulares,
moito antes de que en España aparecesen os teóricos do federalismo influídos por Proudhon.
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En moitísimas oportunidades se revelou en Galiza unha relación amorosa entre Castela e
Portugal, sempre por motivos de dignidade ofendida. Pero a insufríbel tiranía de Fernando
VII produciu no noso país, xa non a dúbida amorosa, senón o firme e claro desexo de
separarse de España para ingresar en Portugal. Nun importante libro escrito por Lord
Carnarvon en 1827, recóllese o feito de que os constitucionalistas galegos rogaban a
Deus que Galiza puidese entrar canto antes en Portugal. Os galegos -di Carnarvon«estaban desexosos de mudar unha grande e antiga monarquía por unha máis pequena
e comparativamente insignificante, con tal de que puidesen participar das vantaxes dun
réxime constitucional». Esta idea botou raíces no espírito galego e rexorde en momentos
desesperados, cando en Portugal hai máis liberdade que en España.
Non se pode negar o sentimento de nacionalidade que caracterizou o renacemento literario
de Galiza, iniciado en 1837. Mentres Nicomedes Pastor Díaz descubría, co seu «espírito
europeu», as marabillosas posibilidades do noso idioma, Neira de Mosquera atopa o sentido
histórico da nosa vida. Así aconteceu nas páxinas da revista El Recreo Compostelano,
aparecida en 1842, xa que forxaban os alicerces do rexionalismo galego, de tan convincente
xeito, que en 1843 se fixo posíbel que a Xunta Central de Galiza, reunida en Lugo, discutise
e puxese a votación «se debía ou non este antigo Reino declararse independente»; esta
proposta, defendida por Faraldo, perdeuse por un só voto. Neste feito revélase o espírito
revolucionario e independentista dos galegos do ano 1843.
En 1845 comezou a publicarse en Compostela o xornal El Porvenir, «órgano da mocidade
galega», romanticamente liberal, no cal os seus redactores se laiaban de non poder
declarar en linguaxe intelixíbel «a fórmula que ensina aos galegos todo o que necesitan
coñecer» porque «hai frases que serán unha sentenza de morte para os seus autores»;
tal era o silencio que o Goberno ditatorial de 1845 impuña ás tendencias liberais e
democráticas; pero aínda así aqueles mozos arriscáronse a publicar frases como estas:
«Non queremos ser máis que galegos» engadindo que o espírito que os animaba era «o
berro de Varsovia contra os rusos de Madrid».

21

O clima de hostilidade contra os gobernos centralistas deu lugar á Revolución Galega de
1846, considerada como a única de esencia rexional. No manifesto da Xunta Revolucionaria,
escrito por Faraldo e publicado no xornal La Revolución, dicíase que Galiza, sumida no
oprobio e convertida en colonia da Corte madrileña vai erguerse da súa humillación e
abatemento», rematando coas seguintes palabras: «que a espada de Galiza faga inclinar
unha soa vez a balanza en que se pesan os destinos de España». Ben sabido é que aquel
movemento rexionalista fracasou por unirse a unha subversión militar (alentada por un
príncipe da casa reinante), que acabou en traxedia cos fusilamentos de Carral.
Na primavera de 1856, xa renacidas as esperanzas galegas despois da pasada revolución,
celebrouse o sonado banquete de Conxo, no que os estudantes e artesáns de Santiago
se xuntaron e abrazaron como representantes do traballo e a intelixencia, baixo as pólas
dunha carballeira, cercados por soldados e policías. Alá nada aconteceu que xustificase
o temor das autoridades, pero foi un dos actos que maior lembranza deixaron en Galiza.
Tratábase, simplemente, de procurar na solidariedade de todas as clases sociais de Galiza
o triunfo das ideas que moi pouco antes se malograran pola enganada táctica de confiar
en pronunciamentos militares. No xantar de Conxo proclamouse de novo a unidade
galega, e nada máis; pero nos brindes poéticos de Agirre e Pondal brillou o anhelo de
liberdade e democracia que aínda alumea hoxe o galeguismo.
Xa en 1855 aparecerá na Coruña El clamor de Galicia, dirixido por Vicetto, en defensa
da nosa personalidade nacional e dos dereitos que naturalmente nos corresponden;
pero semellante orientación conseguiu un desenvolvemento completo no xornal El Miño,
fundado en Vigo no ano 1857 e inspirado por Murguía. É bo subliñar que da impresión
deste xornal saíron en 1863 os Cantares gallegos de Rosalía, que foron considerados por
Catalunya como un berro de guerra tirado por Galiza.
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Tamén convén rexistrar que a Historia de Galicia, escrita por Murguía, despois da de
Vicetto, foi o alicerce do nacionalismo galego, acusado como tal polo académico Sánchez
Moguel en 1888. Entón, a «cuestión galega» xa convertida por Vicetto e Murguía en
ideal patriótico, reforzouse co traballo de López Cortón e dos irmáns La Iglesia, que
organizaron os Xogos Florais de 1861, imprimíndose con este motivo El Álbum de la
Caridad e fundándose en 1864 a revista Galicia para aliar o intelectual co político nun
pleno recoñecemento das nosas letras. O día 22 de xullo de 1873, ao pouco de se
instaurar a primeira República, celebrouse en Santiago, por convocatoria do seu alcalde,
unha Asemblea popular, na cal se aprobou por aclamación o seguinte acordo: «Unha
vez considerada en España a forma república federal de goberno, resolvemos exercer
o dereito de iniciativa para organizar política e administrativamente o noso territorio».
Daquela xuntanza, cuxa acta asinaron 545 cidadáns, xurdiu un directorio en constante
actividade, que lanzou un manifesto autonomista ao país galego, recollendo, en
información pública, moitas e vivísimas adhesións. Tal foi así que non faltaron sacerdotes
que secundasen o desexo de construír un Estado galego dentro da Federación española,
sumándose en calidade de cidadáns xa que, como tales sacerdotes, lles estaba prohibido
adherirse a unha forma estatal divorciada da Igrexa. Debemos engadir que o presidente
da Asemblea e do Directorio era Sánchez Villamarín, o autor dun Plan de Facenda
Cantonal para Galiza, trazado a raíz da revolución de 1868. Velaí un claro exemplo de
O escritor, xornalista e historiador
Manuel Murguía

conciencia política federalista, como non se viu en ningún outro pobo de España.
Tamén realizou Galiza outra demostración única na historia política do século XIX español.
Revélase en Proxecto de Constitución ou Pacto Fundamental para o futuro Estado Galego
que precedeu á Constitución Federal aprobada en Zaragoza, cuxo proxecto foi presentado
polo Consello Executivo da Rexión Galega o día 24 de maio de 1883 e definitivamente
discutido, votado e sancionado pola Asemblea Federal do Territorio, reunida en Lugo o día
2 de xullo de 1887. O seu artigo segundo di así: «Esta rexión eríxese en Estado autónomo
e soberano e adopta a forma democrática-republicana federal para o seu goberno...
Asemade, aspira á confederación ibérica e, desde logo, contrae a obriga de coadxuvar
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arreo, para acadar da nación portuguesa eterna alianza pactada sobre o alicerce do
mutuo consentimento e a vontade de ambos os pobo». Non estará de máis reproducir o
telegrama que Pi i Margall dirixiu aos asembleístas de Lugo: «Galiza quixo, xa durante a
guerra con Francia, establecer o sistema federal. Práceme vela agora ocupada en discutir
a súa futura Constitución. Polo unitarismo van perdendo todas as rexións a súa iniciativa,
a súa personalidade e a súa vida; só pola federación cómpre salvalas; traballemos todos
por realizar esta última esperanza dos pobos».
Nin que dicir ten que o ministro galego Eduardo Chao foi un dos redactores do proxecto
de Constitución Federal da República do 73, supoñéndoa necesaria para salvar e mellorar
a vida económica e social de Galiza, e defendéndoa coa mesma exemplar decisión con
que se defendeu a República (véxase a biografía de Chao escrita por Curros Enríquez).
Deixemos adiantado que tal precedente influíu no ánimo do ministro da Segunda
República, Casares Quiroga, para que votase a prol do sistema federal das Cortes
Constituíntes de 1931.
Tense dito moitas veces que o federalismo deu contido doutrinal ao sentimento da
galeguidade; pero a idea da libre unión dos homes e dos pobos está no noso íntimo
modo de ser. Lembremos que o libro de Brañas, El Regionalismo, impreso en 1889, foi o
primeiro compendio doutrinal do autonomismo galego cando nin Prat de la Riba nin Sabino
Arana deran a luz ningún escrito que hoxe se poida citar (Brañas influíu nas directrices do
movemento catalán, segundo confesión de Cambó). Así foi que cando Pi i Margall visitou
Galiza en outono de 1892, lle dixo a Brañas que o seu rexionalismo galego avantaxaba ao
federalismo español que por si xa era un sistema político. En efecto, Brañas esclarecerá
mellor que ningún líder federal a tendencia independentista dos pobos hispanos, sentando
os alicerces xustos e posíbeis dun Estado harmónico para todo o Estado español. Pero
Brañas fixo algo máis que escribir un libro: fundou un xornal, La Patria Gallega, para
difundir os ideais autonomistas; pronunciou discursos e conferencias abundantemente,
dentro e fóra de Galiza; e no seu discurso universitario de apertura de curso (1892-93),
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concretará en dezaseis puntos todo un programa do Goberno galego. E todo isto acontecía
no mesmo ano en que Catalunya formulaba por primeira vez o seu programa concreto de
reivindicacións, por medio das famosas Bases de Manresa.
En 1889 os galegos de La Habana publicaron El Regionalismo Gallego de Murguía, en
que ficou ben sentado que Galiza é unha lexítima nación con dereito a vivir a súa vida en
completa liberdade. Como adhesión á valente doutrina de Murguía, saíu á luz, na mesma
cidade, un documento asinado por máis de mil douscentos emigrados, en que se acusaba
ao Estado español de ser un «organismo monstruoso», causante de que «os galegos non
poidan vivir na súa terra». O lema dos galegos de Cuba era este: «sexamos rexionalistas
e teremos patria». Así se comprende que a bandeira azul e branca da nova Galiza ondease
por primeira vez no Centro Galego de La Habana e que alí se cantase, tamén por primeira
vez, o himno que hoxe todos os galegos escoitamos con reverencia.
O anhelo político de liberación marcouse na Liga Gallega de 1897, creada na Coruña
para defensa de Galiza; seguiu adiante nas campañas de «Solidariedade», de 1907, cuxo
«Catecismo», dirixido aos labregos, era unha incitación ao establecemento dunha política
galega; afianzouse con motivo das asembleas agrarias de Monforte, de 1910, que abriron
amplas luces no problema máis fondo de Galiza; axitouse coas prédicas de Basilio Álvarez, á
cabeza de Acción Gallega. Pero, en verdade, foron as Irmandades da Fala, iniciadas por Antón
Vilar Ponte en 1916, as que abriron o novo ciclo de reafirmación galega. As Irmandades da
Fala, a Irmandade Nacionalista e, por último, o Partido Galeguista (este creado en 1931 como
vangarda do galeguismo dentro da República), marcan as tres fases evolutivas dun mesmo
movemento de liberación galego, que se caracterizou pola súa eficacia, tanto no terreo da
política coma no da cultura. Os “galeguistas” celebraron asembleas memorábeis: en Lugo
(1918), Santiago (1919, 1932, 1933, 1934 e 1935), Vigo (1920), Monforte de Lemos (1921),
A Coruña (1922 e 1930) e Pontevedra (1931). Pódese asegurar que nunca se coordinaron as
varias ideoloxías, os varios esforzos e as varias ambicións de Galiza até que apareceron os
«galeguistas». E a proba da súa eficacia está no Estatuto presentado nas Cortes da República.
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Co dito abonda para probar que o autonomismo galego vén de moi lonxe e de moi dentro.
E agora probaremos, igualmente, que o Estatuto de Galiza non foi un reflexo dos estatutos
catalán e basco como adoitan dicir os nosos inimigos, senón un documento elaborado por
propia e espontánea decisión dos galegos, que en artes e en ciencias políticas nada teñen
que aprender dos demais españois.

OS TRÁMITES DO ESTATUTO
No mes de outubro de 1929 fúndase a ORGA, Organización Republicana Gallega
Autónoma, que no seu primeiro manifesto dicía cousas como estas: «hoxe cada galego
sente tan fondo o berro da raza, e de tal xeito se solidariza coas cuestións da súa terra,
que xa non se contenta con sentila e amala, senón que se apresura a destacala e impola.
Galiza ten hoxe, ademais dunha personalidade, unha conciencia dela e da súa misión no
mundo», «...para nós foi e segue sendo razón de existencia a instauración en España da
República Federal»; «...poderemos chegar a unha España poderosa e, irmandándonos con
El regionalismo gallego de Manuel Murguía,
facísimile editado pola editorial Follas Novas

Portugal, poder conseguir que Iberia erga a súa nobre figura nos futuros Estados Unidos
de Europa». Neste partido militaron unha boa parte de galeguistas de primeira hora.
O día 16 de marzo de 1930 celebrouse a famosa xuntanza de todos os republicanos galegos,
en Lestrove, e asinouse un pacto que dicía: «...chegou a hora de que Galiza demostre querer
ser libre e puxante», «...e a República terá que ser federal, porque tal é a vontade dos
republicanos conscientes de que o federalismo achega o Goberno ao pobo, axustándose ás
peculiaridades rexionais, tan varias pola historia e o carácter español». O pacto de Lestrove
serviu para designar a Casares Quiroga como representante de Galiza na xuntanza republicana
de Donostia, onde reclamou para o noso país o mesmo trato que se dese a Catalunya.
O día 25 de setembro de 1930 celebrouse unha xuntanza de personalidades galegas
(moitas delas xa declaradas republicanas), no Pazo de Barrantes, que asinaron un
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documento en que se estamparon afirmacións como estas: «Estamos certos e seguros
de que a causa de todos os males e dores de Galiza está no centralismo chuchador das
enerxías rexionais, levado, por desprezo e malquerenza, a un esquecemento dos nosos
lexítimos devezos. Ao centralismo debe Galiza o seu estado de ruína, a súa demora e o
seu encadeamento»; «...cómpre declarar que o rexurdimento de Galiza está suspendido
do recoñecemento da súa personalidade rexional, de acordo coa historia e co espírito da
nosa terra: unha completa autonomía política e administrativa, que dispoña de medios
abundantes para lograr o seu engrandecemento».
Ao presentir a proximidade da segunda República española, o Seminario de Estatutos
Gallegos propuxo aos republicanos de Galiza un proxecto de Estatuto autonómico, que saíu
á luz o día 6 de maio de 1931 -aos poucos días de ser derrubada a monarquía-; e o seu
primeiro artigo dicía así: «Galiza é un Estado libre dentro da República Federal Española».
Este proxecto de Estatuto foi o primeiro que se formulou en España para os efectos de
exercer o dereito de iniciativa, conforme as boas normas do federalismo. Asemade, a sección
de ciencias sociais, políticas e económicas do Seminario presentou á pública consideración,
como suplemento do proxecto do Estatuto, un estudo da cuestión económico-fiscal, formulado
por Bóveda, no cal se demostraba, con números irrebatíbeis, que o réxime de autonomía
Capa da Constitución republicana
española, 1931

integral era axeitado para Galiza e que non prexudicaba os demais pobos de España.
Aínda que o goberno provisional da República non convocara a Cortes Constituíntes,
a Federación Republicana Gallega celebrou unha magna asemblea de todos os grupos
e elementos que apoiaban o novo réxime en Galiza. Esta asemblea levouse a cabo
na Coruña o día 20 de maio de 1931, con extraordinaria asistencia. Alá leváronse e
aprobáronse Os alicerces para o Estatuto Galego, cuxa primeira parte comeza coas
seguintes palabras: «Galiza é un Estado Autónomo dentro da República Federal
Española». Con este acto volveuse manifestar unha vez máis a vocación federalista de
Galiza e o documento alí aprobado foi mandato moral que os deputados de Galiza levaron
ás Cortes Constituíntes.
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En maio de 1931 o «secretario de Galiza en Madrid» presentou a xuízo do país galego
unha Achega ao estudo do seu Estatuto rexional. Tamén contou Galiza coa considerábel
achega do Instituto de Estudos Galegos, da Coruña dirixido por Casás, que elaborou un
proxecto completo de Estatuto. Asemade, Labor Gallega de Pontevedra destacaba cos seus
relatorios no afán de perfeccionar o documento básico da nosa autonomía. O Estatuto
preocupou favorabelmente a todos os elementos galegos, mesmo aos que non recibiron
con agrado o novo réxime. Como se sabe, a República, nin foi federal nin “federábel”,
como se dixo, pois o artigo XXIII da Constitución rezaba así: “en ningún caso se admite
a Federación de rexións autónomas”. Ficaron pois mutilados os proxectos federalistas do
Estatuto Galego, escrito no período preconstituínte da segunda República; pero en canto
Fundación do Partido Galeguista,
decembro de 1931

as Cortes estableceron as competencias do Estado e das rexións autónomas, formouse
unha Comisión parlamentaria, escollida polos deputados das catro provincias de Galiza,
para redactar un novo proxecto de Estatuto acomodado á Lei fundamental da República.
Elaborouse un novo proxecto que os deputados levaron á Coruña e depositaron nas mans
do presidente da deputación provincial. O seu primeiro artigo dicía así: «Galiza é unha
rexión autónoma dentro da República española».
Coincidindo coa aprobación da Carta constitucional da República, fundouse o Partido
Galeguista, o 6 de xaneiro de 1931, para velar polos intereses materiais e morais de
Galiza dentro da nova Lei. A súa declaración de principios foi a seguinte:
«I, Galiza, unidade cultural. Afianzando as características de personalidade galega: lingua,
arte, e espírito. II, Galiza, pobo autónomo. Autodeterminación política de Galiza dentro
da forma de Goberno republicano. III, Galiza, comunidade cooperativa. A terra para o
traballo; o traballo para a terra. IV, Galiza, célula de universalidade. Antiimperialismo,
federalismo internacional, pacifismo».
Transcorridos algúns meses de indecisión, o día 27 de abril de 1932 o Concello de
Santiago tomou a iniciativa de convocar a todos os concellos galegos a “unha asemblea
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rexional destas corporacións populares, co fin de que concorrendo os seus representantes
con plenitude de poderes, puidese elaborarse e aprobarse o Estatuto de Galiza para
sometelo despois a plebiscito e, unha vez aceptado pola pobo, envialo, como expresión
xenuína da vontade xeral do país, á sanción, constitucionalmente obrigatoria, das Cortes
Xerais do Estado español”. Isto foi o comezo dun movemento circunstancial, que tivo por
obxecto dar estado xurídico ao problema autonomista de Galiza, sempre negado pola
monarquía e moi mal comprendido pola República.
O Concello de Santiago honrou o seu acordo. O día 3 de xullo de 1932 celebrouse, no
Paraninfo da Universidade compostelá, unha asemblea preparatoria na que estiveron
representados os elementos políticos administrativos, económicos e culturais que integraban
a vida social de Galiza. Alí nomeouse unha comisión de técnicos encargada de redactar un
novo anteproxecto de Estatuto, harmonizando as varias tendencias dos proxectos anteriores,
suxeitándose aos preceptos da Constitución e tendo en conta debater os producidos polo
Parlamento ao ser discutido o Estatut de Catalunya. Os técnicos deron fin ao seu traballo,
que someteron a unha información pública, na cal calquera galego tiña dereito a emitir o seu
xuízo; e despois de refacer algúns puntos do primeiro relatorio, redactouse o definitivo, que
tería que ser o alicerce da discusión na Asemblea rexional de concellos.
Esta asemblea levouse a cabo en Santiago, os días 17, 18 e 19 de xaneiro de 1932 e nela
estiveron, ademais dos concellos, todas as forzas vivas do país. Discutiuse, artigo por artigo, o
relatorio formulado pola Comisión de técnicos, producíndose debates acalorados e de grande
altura, nos cales se puxo de manifesto a vontade férrea e o talento luminoso de Bóveda, heroe
daquelas xornadas. E despois de tres días de discusión, ficou cumprido o primeiro trámite
constitucional, levantándose tal entusiasmo que poderiamos ir axiña ao plebiscito con plena
seguranza de gañar. A sesión de clausura foi transmitida aos galegos de Buenos Aires.
Cómpre dicir que Galiza tiña solicitado un decreto que lle permitise realizar as dúas probas
exixidas polo artigo XXII da Constitución, como lles fora concedido a Catalunya e a Euskal
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Herria sur; pero Galiza só recibiu o silencio por resposta. Malia esa incorrección do goberno
da República, que delataba unha pésima vontade, os concellos galegos cumpriron a primeira
exixencia constitucional, por medio dos seus representantes na Asemblea de Santiago e,
ademais, por acordo solemne das respectivas corporacións municipais. Pero Galiza non
podía levar a feito a segunda proba, ou sexa, a do referendo plebiscitario, porque ningunha
das entidades xurídicas tiña atribucións para convocar os electores. Foi, pois, o Goberno de
Madrid quen tivo a culpa de que Galiza non fose autónoma ao estoupar a Guerra Civil.
O Comité Central pro Autonomía de Galiza, en nome dos concellos, dirixiuse de novo ao
goberno da República en demanda do decreto que permitise realizar o plebiscito e, despois
de insistentes peticións, mesmo por medio de rogos parlamentarios e por unha resoante
interpelación, o goberno da República dignouse conceder un decreto antolladizo, dado en
Derradeira foto de Alexandre Bóveda no
palco da música do Cantón de Lugo durante
o mitín galeguista do día de Corpus de 1936.
Ao carón de Bóveda, Peña Novo e Manteiga

Madrid o 27 de maio de 1933 e aos sete meses de ser pedido con urxencia. O decreto
rompía o procedemento que sentara xurisprudencia nos decretos anteriores, concedidos
a Catalunya e ao sur de Euskal Herria, pois en ningún deles se establecía ningunha liñaxe
de intervencións. Velaí un anaco do Decreto: «Poderán designar interventores nas mesas
electorais os concellos e deputacións da rexión, as cámaras oficiais, os colexios profesionais
oficialmente recoñecidos, a Universidade de Santiago, a Academia Galega e as asociacións
patronais e obreiras legalmente constituídas na data desta convocatoria». O rigor reservado
para Galiza correu parello coa ignorancia revelada no escrito ministerial, xa que do
dereito de intervir no plebiscito ficaban excluídas as sociedades agrarias, porque os nosos
agricultores, segundo a lei española, nin eran patróns nin obreiros, aínda que fosen e sigan
sendo os que máis traballan e se afanan sobre a nosa desventurada terra.
Axiña entrou a República española no chamado «bienio negro». Os primeiros intereses
foron tan duros que a palabra «Estatuto» significaba o desterro para quen a pronunciase
no noso país. Os elementos de ORGA ingresaron no partido de Azaña, deixando aos
«galeguistas» como únicos abandeirados da «política rexional». Que facer, pois? Os
«galeguistas», xuramentándose para gardar absoluto silencio verbo o decreto plebiscitario,
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ao ver que o Goberno esquecía derrogalo, pois o primeiro trámite xa estaba cumprido, e
contando con aquel decreto, podía celebrarse o plebiscito cando soprasen ventos mellores.
O Partido Galeguista, entre tanto, púxose á fala cos dirixentes de Izquierda Republicana
e a fins de 1935 chegaron ambas as agrupacións a comprometerse nun pacto de alianza,
asinado polo propio Azaña, sobre cláusulas como estas: «Republicación de Galiza;
Autodeterminación política de Galiza».
En febreiro de 1936 celebráronse no Estado español as derradeiras eleccións de
deputados a Cortes. O pacto da Fronte Popular en Galiza -en que os «galeguistas»
entraron como aliados de Izquierda Republicana- contiña o compromiso de ir axiña á
celebración do plebiscito, e unha vez gañadas as eleccións, puido realizarse, grazas a
dispor dun decreto esquecido até polo seu propio redactor. Como ben se sabe, o plebiscito
levouse a cabo o día 28 de xuño do mesmo ano, e o resultado superou en todas e cada
unha das provincias galegas, a porcentaxe que a Lei exixía. O triunfo estaba asegurado,
polo compromiso de todos os partidos integrantes na Fronte Popular e pola falla de
oposición dos sectores da dereita. Galiza, pois, cumpriu de xeito insuperábel os trámites
establecidos pola Constitución e puido presentar o seu Estatuto ás Cortes da República o
día 15 de xullo de 1936, tres días antes de estoupar a Guerra Civil.
Votaron a prol do Estatuto 993.351 electores. Votaron en contra 6.161. E votaron en
branco 1.451. Téñase en conta que o número de electores galegos inscritos no censo
Capa do xornal El Pueblo Gallego chamando a
todos os galegos a votar

era de 1.343.135 e que o quórum preciso para gañar o plebiscito, segundo a lei, era de
895.423; polo tanto, houbo un exceso de votos favorábeis, que se elevaron a 97.927, co
que ficou definitivamente aprobado o Estatuto proposto polos concellos de Galiza en 1932.
Debemos remarcar que en ningún intre do acto plebiscitario se produciu a menor reclamación
ou protesta, de modo que o intervencionismo establecido no decreto ministerial foi unha
de tantas ofensas inferidas a Galiza sen máis motivo que «a mala lei que nos ten»; pero
ese decreto serviunos agora para valorar a documentación que Galiza entregou ás Cortes
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da República. Convén engadir que os galegos emigrados tamén expresaron a súa vontade
autonomista nun plebiscito que se deu en chamar «sentimental». En Madrid, por exemplo,
recolléronse máis de 30.000 sinaturas a prol do Estatuto e 55 entidades de Buenos Aires
enviaron ao Comité pro Autonomía de Galiza o seguinte telegrama: «Sociedades Galegas de
Buenos Aires, que agrupan 150.000 asociados, reunidas polo Centro Galego para unificar
ideas sobre do plebiscito autonomista rexional, deciden asumir representación colectiva
radicada en Argentina e pedir ese Comité divulgación por todos os medios posíbeis dos seus
ferventes desexos que irmáns de alí se inspiren no máis alto patriotismo para levar a Galiza a
outros destinos ao votarse plebiscito en demanda da súa autonomía».
O Estatuto de Galiza, entregado ao presidente do Congreso o día 15 de xullo de 1936,
tomou estado parlamentario na memorábel sesión de Cortes celebrada en Montserrat o
día primeiro de febreiro de 1938. Certo que a guerra civil podería xustificar tanta tardanza
no compromiso deste requirimento; pero, en verdade, non foi a guerra, senón a eterna
teima de impedir ou retractar calquera xustiza que a Galiza se lle daba. Velaí as palabras
con que o acto se consigna no Diario de Sesións: «O Sr. presidente: foi presentado á
Mesa, cumprindo todas as formalidades regulamentarias, o Estatuto da rexión galega. Os
señores representantes dos distintos grupos parlamentarios manifestarán en momento
oportuno as persoas que constituirán a Comisión correspondente».
Anos máis tarde, creouse o Goberno extraterritorial da República española, presidido por
Giral; e na declaración que fixou ante as Cortes reunidas en México o día 7 de novembro de
1945, lembráronse do noso dereito coas seguintes palabras: «... Por último, Galiza deixou
expresada a súa vontade de autonomía no texto do Estatuto plebiscitado e aprobado polo
pobo galego, que no seu día tomou estado parlamentario e ficou pendente do exame e
aprobación das Cortes». Na terceira xunta de Cortes en México (día 9 do mesmo mes e ano),
propúxose o nomeamento da Comisión de Estatutos, dando lugar a un longo debate, que
consumiu a xornada enteira. Falaron moitos deputados, e non todos con boa fe; pero ningún
deles -nin o mesmo Prieto- se atreveu a discutir o dereito gañado por Galiza. Ao final ficou
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constituída a Comisión do Estatuto Galego grazas á forte solidariedade dos parlamentarios
galegos, que impuxeron un respecto xeral e gañaron a simpatía do ambiente; pero temos
que laiarnos dunha única nota discordante, dada por un representante do noso pobo: Pedro
Longueira Patiño, a quen alí mesmo se lle cualificou de traidor.
Velaí a demostración do noso autonomismo e do noso afán de harmonía peninsular. E quen se
negue a recoñecer os dereitos de Galiza cometerá un grave erro e unha notoria inxustiza.

Negrín e Martínez Barrio nunha reunión das
Cortes Republicanas no exilio 1945.
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Capítulo II
A tripla alianza
Manu Egileor foi unha gran personalidade do nacionalismo basco durante toda a súa
vida. Director dun dos xornais do nacionalismo radical ABERRI, conta así o nacemento
da «Tripla Alianza», verdadeiro xermolo do que foi GALEUZCA. En carta dirixida ás súas
fillas, Manu Egileor narrou aquela viaxe a Barcelona:
«Algún domingo de setembro de 1923 estabamos no xardín duns familiares en Neguri
cando apareceron dous ou tres amigos. Viñan convencer, sobre todo á miña muller, de que
eu tiña que ir con Eli Gallastegi e algúns máis a Barcelona en representación do PNB-EAJ».
ABERRI, o xornal que dirixía, levara até as últimas consecuencias a súa profesión de fe
nacionalista basca. E así por exemplo, nutría a súa «Información nacional» con noticias
de Euskal Herria. En troques, en «Información do Estranxeiro» aparecían en cabeza as
«Noticias de España».
A ton con esa saudábel claridade, adoitaba estar todo o demais: editoriais, colaboracións,
comentarios, resumos, etc. Non podía menos de acontecer, e aconteceu, que o fiscal
Eli Gallastegi «Gudari» (Bilbo 1892,
Donibane-Lohitzune 1974) foi autor de varios
libros sobre a independecia de Euskal Herria

en Bilbo de Alfonso XIII comezase a adornar co seu lapis vermello as columnas do noso
xornal, enviándoas ao xuíz...
Unha das campañas desenvolvidas por Aberri fora propugnada pola “Tripla Alianza” de cataláns,
galegos e bascos, na procura dunha acción de conxunto para conseguir a independencia
nacional das tres rexións peninsulares. De Catalunya e de Galiza responderon con entusiasmo
determinados sectores e fixouse a data do 11 de setembro para se reuniren en Barcelona os
delegados galegos, cataláns e bascos, co obxecto de asinar o acordo da Tripla Alianza.
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O día 11 de setembro era para Catalunya un día de festa nacional que todos os anos se
celebra en honra e ante a estatua do gran patriota catalán Casanova.
Viñeron, pois, a Neguri os meus amigos, e case de alá mesmo coido que me quitaron para
coller o tren que nos levou a Barcelona.
Un filme rápido de xuntanzas, mitins, festas patrióticas e agasallos continuos, que os
cataláns nos fixeron obxecto aos delegados galegos e bascos. A manifestación ante a
estatua de Casanova -desde que nace o día once, a media noite, xa comezaban a acudir
de toda Catalunya os manifestantes- foi verdadeiramente abraiante pola enorme forza
popular que se advertía na súa entraña...
Asinouse o acordo da «Tripla Alianza», collín o primeiro tren para Bilbo (sería o día 12), os
meus amigos ficaron un día máis. E o xeneral Miguel Primo de Rivera, en conivencia con
Alfonso XIII, declarou como gobernador militar de Barcelona a lei marcial e fíxose cargo
do poder no Estado español, cun Goberno militar en plan de ditadura.
O novo Réxime -despois dun primeiro manifesto de tons rexionalistas «- lanzouse
inmediatamente á tarefa de exterminar os nacionalismos peninsulares. O xornal ABERRI foi
suprimido, incautados os seus locais e a min chamoume a declarar un tribunal militar...»
Abundando verbo estes inicios e na análise destas primeiras relacións, é imprescindíbel
acudir ao historiador galego Xosé Estévez, quen realizou a súa tese de doutoramento verbo
a coordinación dos tres nacionalismos, Estévez publicou un artigo na revista mensual MUGA
verbo «A Solidariedade Galeuzka». Respecto á Tripla Alianza escribiu o seguinte:
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BLOQUE TRIPARTITO: UNHA NECESIDADE
Sentados os alicerces fundamentais da evolución histórica dos tres nacionalismos en apertada
síntese, xorde a pregunta clave: É posíbel que as «mentes preclaras» e as influentes
personalidades das tres nacións non se decataran de que a formación dun bloque tripartito contra
o centralismo tivese un efecto, se non modelador, alomenos angustiosamente incordiante?
Ao radicarme por circunstancias de carácter persoal no sur de Euskal Herria, o mergullo
na realidade integral da súa problemática xunto ás profundas vivencias galaicas anteriores
produciron un escozor pescudante que proporcionara luz a esta pregunta. Porque estaba claro
que as relacións entre as tres nacionalidades foran silenciadas, omitidas, minusvaloradas,
desprezadas e, nalgúns casos, desviadas por parte da historiografía de «Tirios e Troianos».
O relativo éxito nos achados non só cubriu as inquedanzas da procura persoal, senón que
ampliou a panorámica do tema ao atopar en determinados períodos e fitos históricos a
sorpresa dunha intensa solidariedade euzkadiano-galaico-catalá.
A tripleta nacionalista periférica iniciaría as súas relacións, dun xeito esporádico e sen ánimo
de incidencia política, no eido cultural. A este respecto citariamos acontecementos coma
Capa da primeira edición do
El Regionalismo de Alfredo Brañas

o convite a Rosalía Castro para que participase nos Jocs Florals de Barcelona de 1869, o
recoñecemento por Manuel Martínez Murguía, esposo da gran poetisa, do seu mergullo no
galeguismo por mor da súa ascendencia basca, a participación de Arturo Campión nos Jocs
Florals de Catalunya e a conferencia pronunciada por el mesmo en Barcelona o 17 de maio de
1891, a influencia do catalanismo no pensamento rexionalista de Alfredo Brañas, a refracción
influencial da ideoloxía brañista no pensamento de Cambó (segundo propia confesión) e outra
serie de contactos, cuxa enumeración alongaría excesivamente este artigo.
Os primeiros contactos a nivel político entre forzas políticas das tres nacionalidades, xa
dun xeito trilateral ou bilateral, produciríanse no século XX: contactos á morte de Sabino
Arana entre dirixentes do Partido Nacionalista Basco e personalidades da Lliga Catalana,
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son citados polo profesor Corcuera no seu recente libro sobre o nacionalismo basco. En
torno a 1905, Luis Castells analiza as conexións entre os promotores en Gipuzkoa da
«Liga Foral» e líderes catalanistas coa finalidade de formar unha fronte á hora de anovar
o Concerto Económico. En 1907, a viaxe dos “solidarios” a Galiza espertou esperanzas na
consecución de parcelas autogobernativas ao estaren representados no bloque solidario
partidos tan heteroxéneos e diversificados como os rexionalistas, republicanos e carlistas
das tres nacións. O xornal La Veu de Catalunya, no editorial ACORDA GALIZA!! (1 de
outubro de 1907, páxina 1), guindaba este berro solidario:
«Per aixó Solidaritat Catalana se’n va a terres de Galiza a alsar els cors d’aquella bona
gent. Va a dirlos que la font da seva regeneració l’han de cercar en els mateixos; que han
d’abandonar la ruta que seguíen darrera dels politics madrilenys, orientantse cap a la unió, i
a la concordia de tots els bons fills de Galiza, prescindint de tots els vells partits politics».
A TRIPLA ALIANZA
Novamente en 1917 e 1918 volveríanse restaurar relacións bilaterais. Catalunya-Euskal
Herria ou Catalunya-Galiza, promovidas por Cambó coa intención de constituír un bloque
periférico fronte ao centralismo madrileño. A Lei de beneficios extraordinarios, proxecto de
O político conservador catalanista Francesc
Cambó

S. Alba, sería o pulo da campaña anticentralista.
A culminación deste proceso crecente de interrelación periférica foi a sinatura do pacto
da «Tripla Alianza» en Barcelona, o 11 de setembro de 1923, data en que os cataláns
conmemoran a Diada nacional. Por Galiza interviñeron dous representantes das Irmandades
de Fala, as dúas fraccións do nacionalismo basco e representacións da esquerda nacionalista
catalá. O diario Aberri, portavoz do Partido Nacionalista Basco, insistía continuamente, desde
o 10 de xullo de 1923, na importancia e necesidade do bloque tripartito na futura política
peninsular, cuxa iniciativa partiu de Acció Catalana a través do seu órgano diario La Publicitat.
A este respecto o Aberri do 9 de agosto de 1923, páxina 1, sentenzaba:
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«O pobo patriota, co seu sabio instinto e bo criterio, decatouse da enorme transcendencia que
para o triunfo dos nosos ideais liberadores ten a constitución da Tripla Alianza. Continuamente
estamos a recibir nesta redacción palabras de satisfacción e parabéns, que llelas transmitimos
aos felices iniciadores desa idea xenial, os honrados separatistas de Catalunya».
O mesmo xornal engadía o 11 de agosto de 1923, páxina 1, con arelas de determinismo
xeográfico:
«A alianza basco-galego-catalá contra o Estado dominador é a fórmula política,
internacional, da loita do mar contra o ermo».
O levantamento militar de Primo de Rivera, acontecido dous días máis tarde, cortou de
raíz este triplo embrión pactista, cuxas consecuencias son difíciles de analizar debido á
carencia de vida política.
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Capítulo III
Nace Galeuzca
Durante a ditadura de Primo de Rivera limítanse extraordinariamente os movementos
políticos, de xeito que a Tripla Alianza non pode dar os seus froitos. Porén, o sementado
estaba disposto a xermolar. Unha proba da amizade existente témola nun testemuño
destacado nunha publicación que xurdía en Buenos Aires ao abeiro da organización do
PNB-EAJ. Trátase de Nación Vasca, que comeza a editarse, ao pouco do golpe de Estado de
Primo de Rivera, en Buenos Aires e que no seu número primeiro, do 15 de marzo de 1924,
publica unha lembranza verbo a figura política de Luis de Eleizalde, que, xunto a Engracio de
Arantzadi, foi unha das figuras sobranceiras do nacionalismo basco.
Acababa de falecer e Nación Vasca reproducía un artigo aparecido no xornal nacionalista
Euzkadi, xunto aos seus propios comentarios.
Dicía así:
UNHA CARTA DOS PATRIOTAS GALEGOS
Fondamente agradecidos á delicada atención dos nacionalistas galegos, publicamos a
seguir a carta que o coñecido propagandista e brillante escritor Antón Vilar Ponte nos
dirixe, con motivo da morte do señor Eleizalde.
Non esqueceremos xamais esta proba de afecto que a nós chega desde outra
nacionalidade tamén asoballada, que semella acordar agora, abrindo os seus ollos á luz da
realidade histórica e racial.
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Non atopamos medio mellor para corresponder á delicadeza dos nacionalistas galegos que
desexar con toda a nosa alma o logro das súas aspiracións e o desenvolvemento libre dun
pobo que, polas súas características, polas súas virtudes, pola súa delicada mentalidade
-cando Galiza reivindique para si e nada máis que para si as súas glorias literarias, España
perderá non pouco neste aspecto- merece rexer os seus propios destinos e dispor dos
recursos que hoxe están en mans do caciquismo, cotra actual daquel fermoso país.
En canto a Antón Vilar Ponte, encomendámoslle desde estas columnas que se encargue
de lles transmitir aos nacionalistas galegos toda a gratitude que a súa carta fai nacer nos
corazóns dos patriotas bascos.
Velaí a tradución da fermosa carta:
«Señor director de Euzkadi.
Moi distinguido señor: En nome da Irmandade Nacionalista Galega, da que son conselleiro
de publicidade, e por encargo do noso honorábel xefe don Vicente Risco, envíolle para
que teña a bondade de lles comunicar aos elementos directivos da Comunión Nacionalista
Basca, o fondo sentimento de todos os nacionalistas de Galiza pola morte do grande e
insubstituíbel Eleizalde.
Coñecíamos o talento, a bondade e a cultura deste loitador, cuxa vida, ultimamente en
ruína, foi segada pola gadaña da Pálida. Decatándonos, por iso, da vosa dor, convosco
choramos o heroe, alto exemplo para vós e para nós.
O nome de Eleizalde será sempre nome cheo de luz, nome cegante entre todas as
brétemas e todas as tebras. Deulle á súa Patria escrava que, como a nosa, loita e combate
pola liberdade, canto lle puido dar. Viviu para ela e morreu pensando nela.
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Que no ceo atope unha lembranza da súa terra, como premio aos esforzos e aos amores
que encheron o seu corazón de insigne patriota e de verdadeiro vir bonus mentres tivo
folgos no seu corpo mortal.
Os nacionalistas galegos senten convosco a perda do apóstolo.
Fágalles, señor director de Euzkadi, chegar este testemuño de pésame a todos os
patriotas bascos, e conte co devoto afecto e a boa amizade de Antón Vilar Ponte».
(De Euzkadi, Bilbo)
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Identificación de membro da Irmandade da Fala de Xerardo Roque
asinada polo seu presidente Antón Vilar Ponte

O 14 de abril proclámase a República e Afonso XIII marcha ao exilio. Ese mesmo ano créase
o Partido Galeguista e nas eleccións a Cortes Constituíntes Castelao é elixido deputado por
Pontevedra. Quen fora posteriormente o primeiro lehendakari do Goberno basco, José Antonio
Agirre, escribiu no seu libro Entre la libertad y la revolución un comentario a un dos actos
organizados con motivo da viaxe dos alcaldes bascos a Madrid con obxecto de entregar o
texto do «Estatuto Xeral do Estado Basco aprobado na Magna Asemblea de Municipios Bascos
celebrada en Lizarra o día 14 de xuño de 1931», como rezaba na súa portada.
Comentando estes feitos escribía así Agirre:
«Ao mediodía, convidados a xantar pola Xunta Directiva do Euskal Etxea, reuníronse
a Comisión de Alcaldes en pleno, os deputados a Cortes bascos, representación do
Lar Galego e Casal Català, ademais de varios membros da directiva doEuskal Etxea.
Pronunciáronse discursos e recibiuse por boca dos seus representantes a adhesión dos
centros galego e catalán».
Sobre este período escribiuse unha abundante literatura, aínda que non tanta respecto ás
relacións das tres nacionalidades que deron orixe ao pacto de GALEUZCA.
Por iso volvemos a Xosé Estévez, quen continuaba analizando esta etapa histórica na súa
reportaxe «La Solidaridad Galeuzca» (Muga n° 14).
A grande época do esplendor galeuzcano xurdiu no azaroso acontecer da segunda
República. O Pacto de San Sebastián contactaría bilateralmente a representantes cataláns
e galegos no verán de 1930. A non asistencia de representantes nacionalistas bascos
foi variadamente interpretada. Pero Ayguadé, cualificada personalidade do catalanismo
presente na xuntanza, sinalaría posteriormente que o representante galego, Casares
Quiroga, insistiu en que tanto Galiza como Euskal Herria sur terían dereito a veren colmados
os seus devezos autonomistas coa consecución de cotas similares ás de Catalunya.
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A viaxe a Barcelona de dous deputados galeguistas, Castelao e Otero Pedrayo, con motivo
de tributar unha homenaxe pola súa valente defensa do Estatut Català nas Cortes, serviría
na primavera de 1932 como punto de inicio de posteriores e máis profundos contactos.
A participación de Maspons i Anglasell e Otero Pedrayo, como representantes oficiais do
catalanismo e galeguismo respectivamente, no Aberri Eguna celebrado en Donostia en 1933,
marcaría o inicio dunha tradición participativa no Aberri Eguna, ininterrompida até 1935.

FORMACIÓN DE GALEUZCA
1933 supón o fito fundamental na historia da Tripla Solidariedade. Por iniciativa de Batista
i Roca, segundo confesión de Álvaro de las Casas na revista Alentxo, realizaríase durante
os meses de xullo e agosto unha viaxe triangular a Galiza, Euskal Herria e Catalunya, na
cal figurarían importantes personalidades das tres nacionalidades. O intre culminante tivo
lugar o 25 de xullo de 1933 en Santiago de Compostela, coa sinatura do chamado Pacto
de Santiago e a creación de Galeuzca, movemento solidario con bandeira propia, cuxo
anagrama integraba as siglas abreviadas das tres nacionalidades. Os seus representantes
facilitáronlle á prensa a seguinte nota oficiosa que aparecía o 27 de xullo nos xornais El
Día, voceiro nacionalista donostiarra, e Euzkadi, órgano nacionalista bilbaíno:
«En Compostela reuníronse hoxe, día 25, os representantes do Partido Nacionalista Basco,
cataláns e galegos, co obxecto de constituír un organismo que coordine con carácter
permanente as actividades patrióticas das tres nacionalidades.
Nesta xuntanza lembrouse a creación dun secretariado, que funcionará en cada un
dos tres países, e a celebración dunha conferencia, que se reunirá en Euskal Herria na
primeira quincena de outubro».
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Este mesmo texto transmitía aos seus lectores en lingua catalá La Publicitat, na súa
páxina 1, do 27 de xullo de 1933.
Tanto a prensa madrileña como a rexional españolizada reaccionou vivamente contra a
formación deste bloque anticentralista. Mesmo a nivel internacional, Manuel de Irujo daba conta
nun editorial do 24 de agosto de 1933, inserido en El Día, co título: «Galeuzca. Independencia
de Euskadi», da repercusión desta alianza trinacional en rotativos de Roma, Amsterdam,
Rotterdam, Berlín, Manchester, París, Locarno, Londres e Toulouse.
Demostración palpábel da fraternidade de Galeuzca ofrécea este texto enviado polo
Partido Galeguista, inserido o día 1 de novembro de 1933, páxina 2, no cal, en lingua
galega, se incita a participar aos galegos residentes en Euskal Herria sur a votar
afirmativamente no plebiscito do Estatuto basco que se ía celebrar o día 5:
«Os galegos, espallados baixo todos os ceos, fillos dunha Patria escravizada que loita
neste intre histórico polo prezado ben da súa liberdade, temos a obriga de sermos
soldados xenerosos e leais da liberdade de todas as Patrias. Alí onde un pobo loite por
erguer a súa personalidade nacional, os galegos debemos ser os seus primeiros e máis
esforzados paladíns. Tal é a obriga de todo bo galego, en quen os alleos han ver sempre a
personificación das nosas virtudes raciais.
E esta obriga é ineludíbel no caso da nosa irmá Euskal Herria. Que endexamais os
patriotas de Euskal Herria teñan que dicir de vós que fúchedes desleais coa hospitalidade,
co traballo e co pan que con eles compartides!».
Cando na primavera de 1935, á hora de xulgar a Compayns e outros lideres catalanistas por
mor da intervención nos sucesos de outubro de 1934, o fiscal interrogue como testemuñas a
Irujo, Monzón e Agirre de forma insistente verbo as razóns da retirada dos deputados bascos
do Parlamento español durante a primavera de 1934, a raíz da declaración de ilegalidade da
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Lei de contratos de cultivo polo Tribunal de Garantías Constitucionais, e esta mesma pregunta
se repita indagadoramente acerca da participación solidaria de deputados cataláns no verán
de 1934 durante o problema dos concellos bascos e a asemblea de Zumárraga, os tres
deputados nacionalistas bascos, especialmente o señor Irujo, insistirán en que a solidariedade
basco-catalá se debía ao Pacto de Compostela, advertindo que a finalidade de tal pacto non
era a destrución da República, senón a formación dunha fronte basco-galego-catalá para
coordinar a política trinacional na procura de maiores logros para as tres nacións, ante as
reticencias e demoras no logro autonomista por parte do Goberno central.
Os contactos de personalidades catalás e galegas con Euskal Herria produciron verdadeiro
impacto nalgúns lideres. Carrasco i Formiguera chegou a dicir:
«...diría, no fondo da miña alma, chegaron a confundirse por completo nun só e
inseparábel sentimento a miña adoración á patria catalá e a miña veneración, afecto e
admiración subxugantes á patria dos bascos». (Libro de Oro de la Patria. Editorial Gurea,
Donostia, 1934, S. P. ).
Pero esta solidariedade tamén se mantivo nos momentos difíciles. As eleccións de
novembro de 1933 supuxeron unha derrota para as hostes do galeguismo; iso non foi
O avogado nacionalista basco
Manuel Irujo Ollo

óbice para que o primeiro acordo adoptado pola minoría parlamentaria basca reunida en
Donostia fose telegrafar ao Partido Galeguista ofrecéndolle o seu concurso leal e sincero a
prol da liberdade de Galiza (revelacións de don Manuel Irujo, no Libro de Oro de la Patria).
Tras este importante traballo de Xosé Estévez, recorremos ao testemuño de Jesús Zabala.
Zabala foi membro do Consello Rexional do PNB-EAJ de Bizkaia (Bizkai Buru Batzar) en 1932
baixo a presidencia do irmán do fundador do nacionalismo basco Luis Arana Goiri. Zabala
desprazouse posteriormente á República Arxentina en tempos da República. En Buenos Aires
mantería unha estreita relación con Castelao. Tras a súa morte escribiu unha descrición do seu
amigo en que ilustra o ambiente da época. Escribiu Zabala:
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«Hai medio século que tivemos a gran satisfacción de coñecer ao autor da instrutiva obra
Sempre en Galiza cando este interveu nun mitin que tivo lugar no frontón Euskalduna de
Bilbo, organizado polas autoridades de Acción Nacionalista Basca de Euskal Herria sur.
A dicir verdade, foi Castelao -xunto co inesquecíbel don Luis Urrengoetxea- o orador
que máis agradou aos milleiros de nacionalistas que aquel inesquecíbel día rodeaban a
tribuna. A dialéctica un tanto tendenciosa dos propagandistas Riera Punti, Puig i Ferreler
e Arrien, non nos convenceu a moitos dos bascos demócratas que aquela mesma mañá
concorremos alá, desexosos de que se establecese un espírito de convivencia entre os
militantes das distintas organizacións nacionalistas bascas.
Os oradores a que facemos referencia, durante gran parte dos seus discursos, non fixeron
outra cousa que atacar, sen causa ningunha que o xustificase, a organización patriótica que a
fins do século pasado fundara en Euskal Herria Sabino Arana, pretendendo con iso descoñecer
a obra renacentista que realizaban as entidades pertencentes ao Partido Nacionalista Basco.
O gran Castelao, para satisfacer plenamente a expectativa que a súa presenza provocara
ante aqueles milleiros de cidadáns demócratas, non tivo necesidade de incorrer no erro en
que caeron os seus compañeiros convidados a participar da tribuna. Pola contra, dirixiuse
aos patriotas bascos en termos xerais comezando o seu conceptuoso discurso cun vibrante,
Gora Euskal Herria Askatuta! que foi coreado pola maioría dos cidadáns alá presentes.
Desde esa data inesquecíbel, establecemos unha cordial amizade, que foi ampliándose
día a día cando Castelao desembarcou en Buenos Aires por mor do alzamento militar da
Península contra os lexítimos poderes da República o ano de 1936».
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Capítulo IV
Galeuzca narrada por Irujo
Comeza a aparecer o nome de Irujo unido a Galiza e a Castelao. Manuel Irujo, navarro, do
PNB-EAJ, deputado por Gipuzkoa e personalidade da República, é o home encargado polo
PNB-EAJ de levar adiante as relacións con cataláns e galegos. En 1976 no órgano interno
do PNB-EAJ, preguntamos a Irujo sobre as orixes de Galeuzca. Comentounos o seguinte:
«Corrían os días vividos ao compás das Cortes constituíntes. A República española na súa
Constitución regulaba os estatutos de autonomía. Proclamada a de Catalunya, Maciá era
o seu presidente. En Euskal Herria sur xestábase traballosamente o Estatuto Basco, en
cuxa preparación interviñeron, primeiramente a Comisión de Alcaldes, catro por rexión,
e máis adiante as comisións xestoras das catro Deputacións, por disposición do Goberno
da República. Había que lle insuflar espírito ao grupo galego que pretendía levar tamén ao
seu país o Estatuto autonómico. Iso determinou o que se chamou “viaxe triangular», que
comezou en Galiza, seguiu en Euskal Herria sur e acabou en Catalunya.
A comisión catalá que se trasladou a Galiza constituíana dous grupos presididos por
Nicolau d’Olwer e Batista i Roca. A comisión basca que realizou a mesma viaxe presidíaa
O político catalán Lluis Nicolau d’Olwer

Jesús Doxandabaratz. Dela formabamos parte Julene Urcelai, Miren Sánchez Gamarra
e eu. A continuación da viaxe a Catalunya deu motivo a que o número de bascos se
multiplicase por varios enteiros.
En Galiza celebramos actos públicos en Santiago, A Coruña, Pontevedra e Vigo. En
Catalunya as recepcións en Lleida e Barcelona foron apoteóticas, os actos moi concorridos
e a recepción na Generalitat, grandiosa e emocionante.
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Todos os actos se realizaron coas tres bandeiras de Catalunya, Galiza e Euskal Herria
despregadas e enlazadas. Como lembranza daquela campaña ficou o anagrama de
Galeuzca, formado coas letras iniciais dos nomes de Galiza, Euskal Herria e Catalunya.
En Euskal Herria sur celebráronse moitos actos. Se cadra o máis emocionante foi o
celebrado en Urbasa, á saída sur do túnel de Lizarraga. O agreste daquel cadro serviu de
inspiración a cataláns e galegos.
Macià pronunciou, desde a presidencia da Generalitat, palabras tan solemnes como
cordiais e sinxelas, coas cales se pechou o primeiro capítulo de Galeuzca.
A revista deste nome encargouse de conservar durante varios meses o sentido daquela
inicial manifestación.
No proceso que se lle seguiu á Generalitat con posterioridade á folga revolucionaria de
1934, fun chamado a declarar ante o Tribunal de Xurisdicións, para que explicase en qué
consistiu aquel movemento e cáles foron os termos polos que galegos, cataláns e bascos
ficamos asociados. E en 1936 era plebiscitado o Estatuto de Galiza.
Lendo a Xosé Estévez vimos como facía referencia ao artigo publicado en 1933 por Manuel
de Irujo en el Libro de Oro de la Patria. No Parlamento basco atopamos este clásico do
nacionalismo co fin de transcribir o traballo de Irujo. Datado en Madrid o 13 de decembro de
1933, explica as esperanzas postas nesta alianza. Para o seu coñecemento publicámolo íntegro:
GALEUZCA: POLÍTICA NACIONALISTA BASCA PENINSULAR
Nacionalismo é amor, adhesión, vontade firme de facer da patria unha nación e da nación un
Estado libre. Nacionalismo é a afirmación de existencia dun pobo, unida á vontade de dotalo
dos medios políticos, sociais, económicos, culturais e relixiosos que complementen a súa
personalidade soberana e coas facultades precisas para o exercicio normal desa soberanía.
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Política nacionalista é o conxunto ordenado de actividades dirixidas ao logro do ideal
nacional patriótico. Divídese en interior e exterior, segundo se refira a medios políticos
nacionais ou internacionais. En Euskal Herria, a política exterior está subdividida por
imposición da xeografía e da realidade actual, en peninsular e propiamente internacional.
A primeira afecta aos medios peninsulares e demos en atendela polo nome de Galeuzca: é
obxecto destas liñas.
Galeuzca é o organismo de coordinación das actividades de Galiza, Euskal Herria e
Catalunya, dirixidas ao logro dos seus respectivos nacionalismos. As aspiracións das tres
patrias paralelas, sen se confundiren nin mesturaren en si, irmándanse nun momento de
acción conxunta para dar eficacia á súa xestión respectiva.
Como se tres canalizacións hidráulicas ou motores instalados en diversas fábricas, climas
e localidades, puxesen en movemento xeradores tamén distintos, Galeuzca é a estación
de transformación, o cadro no cal o fluído eléctrico que os tres alternadores fan dimanar
das súas entrañas, se funde para que nun só torrente dinámico se una a enerxía que,
sendo diversa nas súas canalizacións de orixe, actúa nun só intre. Son tres exércitos civís
con armamento de paz e dereito, que unen as súas tropas baixo un só mando, para librar
a batalla contra o inimigo común. Tres caixas que unen os seus caudais de sacrificio para
pagar en conxunto o prezo da súa respectiva liberdade.
Pero producida a descarga, gañada a batalla, pagada a conta, Galiza, Euskal Herria e
Catalunya renacen plenamente libres co seu respectivo sentido racial, político, relixioso,
social, económico, cultural e de traballo.
Galeuzca é a alianza que, dentro da asociación de nacionalidades europeas, da que forma
parte integrante, ten por obxecto o exercicio de medios políticos para encarreirar por
camiños de legalidade constitucional o desenvolvemento das actividades nacionalistas dos
tres pobos do norte peninsular.
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Ficou consagrada Galeuzca na excursión triangular deste verán: Lugo, Ourense, Pontevedra,
Vigo, Betanzos, A Coruña e Santiago; o Seminario de Estudos Galegos, onde o día de
Santiago se asinou o Pacto de Compostela polo que Galeuzca naceu; os sepulcros de Pondal
e Rosalía de Castro; as estatuas de Rosalía e Curros Enríquez; as rías magníficas de Galiza;
os estudantes, e á fronte deles, Castelao, Otero Pedrayo, Suárez Picallo e Las Casas; o
verde primaveral e eterno dos suaves outeiros e as costas pintorescas de Galiza; este foi o
marco que rodeou os días primeiros da alianza nacionalista peninsular.
Medrou á calor vibrante de entusiasmo de Bilbo, Getxo, Bermeo, Lizarra, Olite, Tafalla e
Iruña. Galegos e cataláns presenciaron no noso chan espléndidos cadros de cor, de patria
viva e puxante.
E culminou aquel momento nos salóns da Generalitat, no convite oficial de Catalunya aos
pobos libres peninsulares, no aceno brioso do Centro de Dependentes, no té ofrecido á
prensa estranxeira, nos vítores da praza da Universidade e ante os locais de Palestra.
A viaxe triangular tivo notoria resonancia europea, que eu fun recollendo nas columnas
de El Día e que sae dos límites deste traballo. Galeuzca desde entón é unha realidade; e
o pacto de Compostela un feito histórico, que servirá para demarcar unha modalidade e
sinalar un comezo de acción política nacionalista na vida peninsular.
Non decae a importancia de Galeuzca pola derrota dos nacionalistas galegos nas pasadas
eleccións. As eleccións son un accidente pasaxeiro na vida política dos pobos. A elas debemos
ir, porque a organización patriota necesita actuar en todo momento, utilizando en favor do
ideal nacionalista cantos medios decorosos lle brinden as circunstancias. Tamén en Nafarroa
nos derrotaron; temos a seguranza de que, nas próximas eleccións, nos faremos respectar
e sairemos triunfantes; mais, aínda que así non for, o nacionalismo, que aspira a modelar
coa raza a historia, e sobre todo, coa vontade e o corazón dos bascos, a nova Euskal Herria,
non decaerá ante unha nin ante cen derrotas electorais: son batallas perdidas para gañar en
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definitiva a guerra da liberdade. Os nacionalistas galegos, coma nós, saben que as actas son
para o partido, non este para aquelas. E saben tamén que o primeiro acordo adoptado pola
minoría parlamentaria basca reunida en Donostia, baixo a presidencia do E.B.B., foi telegrafar
ao partido galeguista ofrecéndolle o seu concurso leal a prol da liberdade de Galiza.
Mais a nosa política peninsular abrangue dous extremos de transcendencia incalculábel, con
facetas que poden influír poderosamente na actividade parlamentaria dos bascos, dotando
a súa xestión dun sentido político definido e de grande interese. Énos preciso aludir eses
problemas, non só pola súa importancia evidente para Euskal Herria, senón polo interese
que fóra do país poden espertar, co cal gañaremos posicións de autoridade e prestixio que
pór ao servizo da nosa patria, que é o obxecto que, ao aceptarmos os cargos de deputados,
nos propuxemos. Eses temas están enunciados en dous nomes: Portugal e Francia.
A península que habitamos é unha unidade xeográfica que separa o Mediterráneo do
Atlántico, achega Europa a África, e é avanzada da mesma Europa con relación a América.
Castela e a monarquía española, ao crear entre Portugal e España a tradición de xenreira
e separación cruenta de Aljubarrota, cortaron a saída cara ao mar, dificultando con iso até
imposibilitar a obra que a xeografía sinalara e que a historia puido confiar ás actividades
políticas peninsulares. E atopámonos hoxe con que o Ebro, que nace en Castela, atravesa
Euskal Herria sur e Aragón e morre no Mediterráneo en ribeiras catalás, non impide
que os nacionalistas cataláns e bascos manteñamos as nosas aspiracións respectivas á
liberdade absoluta, á independencia espiritual e económica, e á soberanía política plena de
Catalunya e Euskal Herria, cuxa realización non traería aparellada de modo fatal a brusca
separación xurídica daquelas augas nacidas para discorreren por un só leito, e que como
consecuencia do concurso voluntario dos países libres bañados por elas, se poderían rexer
por un só estatuto, con vigor e garantías internacionais, como tantos outros ríos europeos.
Pero non ocorre o mesmo cos grandes ríos españois, Douro, Texo e Guadiana; que en
Castela nacen e en Portugal, fóra dos límites do Estado español, renden as súas augas ao
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mar; esa é a traxedia que da monarquía herdou a República española; a cortina portuguesa
que impide a súa saída ao Atlántico. Porque a opinión portuguesa non oirá xamais a
Castela, a imperial, absorbente e dominadora, vencida en Aljubarrota, mentres Castela
siga acariñando como tradición orientadora do seu xenio político o testamento dos Reis
Católicos, e nesta inspire as súas normas para tiranizar os restantes pobos peninsulares.
Pola contra, o día en que estes, usando da súa soberanía proclamada lealmente, compartida
e respectada por Castela, por España, falasen a Portugal de cultura, de paz, de aspiracións
humanas, de cooperación e liberdade, aquel día é posíbel que Galeuzca, a significación
política de Galeuzca, o libre concerto de pobos peninsulares, tivese en Portugal un eco
confiado. Aquel día, vencendo a historia, despois de destruír a España militar tiránica
dos Reis Católicos, Austrias e Borbóns, poderiamos aspirar a sentar, por conveniencia e
propia vontade, os alicerces da intelixencia pactada, que soamente pode ser filla do previo
recoñecemento mutuo da liberdade, para que o seu exercicio fixese eficaz a determinación
xeográfica e o sentido histórico dos pobos peninsulares que, vencendo os prexuízos que ao
propio tempo suxeitan hoxe o seu corpo e separan o seu espírito nacional, contribuirán coas
súas actividades á obra común de paz, traballo, progreso e humana convivencia.
Para seguir esas orientacións, está aberto na Constitución da República o camiño da dupla
cidadanía, con vigor e aplicación da lexislación internacional que a regule. Mais o precepto
constitucional será letra morta e literatura política, mentres unha actividade dinámica non
se poña ao seu servizo. Existe, pois, medio de avance político cara á dupla cidadanía, cara
á cooperación peninsular, sistema que trae aparellado de modo preciso, previo e fatal,
o recoñecemento, a liberdade e a soberanía dos pobos que ocupan a península. Por iso,
sináloo como un dos posíbeis obxectivos de Galeuzca e como integrante dela, da política
nacionalista basca peninsular.
O outro é Francia. Ao enuncialo, non me refiro ao feito basco de Laburdi, Zuberoa e
Benabarre, nin á significación internacional de Francia na vida europea, senón á influencia
de Francia na política española. E é Galeuzca tamén a afectada por coincidir idéntica
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situación xeográfica e política nosa coa de Catalunya. Os Pireneos, límites do Estado español
e francés, son columna vertebral de Catalunya e Euskal Herria, cuxa realidade non pode ser
afectada polos pactos de familias reinantes, estipulados na Illa dos Faisáns, que deron a
aqueles dous estados demarcación definitiva.
A República española vive baixo o control manifesto da francesa, control non declarado en
parte ningunha, pero significado na orientación e política dos seus homes de goberno, na
ideoloxía dos seus partidos, no sectarismo dos seus cartaces de esquerdas. Foi o inopinado
dragado de Mahón, como reflexo e apostila da visita do presidente Herriot, o que descubriu
ante a opinión pública os planos bosquexados na organización militar francesa do norte
africano, dos cales é Baleares apoio preciso contra as escuadras naval e aérea italianas. Maó
Euskal Herria: Hego Euskal Herria (azul),
Iparralde Euskal Herria norte (vermello) e
Nafarroa (amarela).

é simplemente naqueles planos unha base naval francesa. Pero onde máis se define o punto
de vista francés é no proxectado túnel submarino de Xibraltar, obra que, segundo os planos
de Jevenois, traducidos por Le Jour, «é a posibilidade de defender o imperio franco-africano,
alá onde sexa ameazado, sobre o Rin ou nos confíns do Sahara». Porque a dicir de Le Matin, o
túnel «custará caro, pero será bo pagador». Sobre os planos de Jevenois formouse a comisión
encargada de estudar a construción do túnel, baixo a presidencia do señor Lerroux.
Dificultado o proxecto con base naval en Maó, os plans franceses descansan na
posibilidade de utilizar España coma ponte de paso, que permita trasladar á metrópole,
con seguranza e rapidez a través do túnel do Estreito, as tropas de cor cuxa concentración
en Dakar, Alxer e Rabat permite a obra colonial magnifica de Lyautey. E aí apúntase
cabalmente a política nacionalista de Galeuzca, de Catalunya e de Euskal Herria, que
teñen a mesma situación, cuxo nervio central son en ambas os Pireneos. Precisamos
situarnos de xeito que poidamos impedir ao noso respectivo país o carácter de paso
colonial francés que os planos militares da veciña República proxectaron. Iso dános un
obxectivo, obríganos a adoptar un plan e colócanos en posición de discutir en medios
internacionais as consecuencias do noso feito diferencial.
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Longa e difusa, ficou non obstante bosquexada a silueta da fronte política da nosa política
peninsular, da actuación Galeuzca como orientación congruente, como alianza nacionalista
de pobos diversos, unidos pola xeografía, polo interese e polo común ideal de liberdade.
Desexaría ser máis conciso e sobre todo máis curto, pero non teño tempo para escribir así.
O exposto non é definitivo, nin forma parte do noso programa, nin ten tradución no
lema do noso partido. É pura e simplemente un punto de vista político actual que poderá
variar mañá ou ser estimado en diversa posición. O importante é que exista unha política
nacionalista peninsular que lles permita aos bascos obter para Euskal Herria o mellor partido
posíbel, encamiñando en todo momento as actividades dos homes que dentro do país, en
Madrid ou en Xenebra, leven a voz da Patria. Iso tratei ao encher estas cuartillas ante o
amábel e insistente requirimento da editorial Gurea.
Madrid, 13 de decembro de 1933. Manuel Irujo
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Capítulo V
Castelao
Enmarcada no tempo a etapa histórica que lle toca vivir a Castelao e os primeiros
contactos entre nacionalistas galegos, bascos e cataláns, chega o momento de falar de
Castelao a quen dedicamos este libro.
Para un estudo dos primeiros anos da súa vida recorremos á homenaxe que a publicación
galeguista de Buenos Aires lle dedicou tras a súa desaparición en 1950. A Nosa Terra
editou un número extraordinario en lembranza de Castelao, naturalmente en galego. Nel
recollíase unha breve descrición biográfica, así como distintas opinións de políticos de todas
as tendencias sobre a personalidade do líder galego. Este volume, luxosamente editado e
acompañado de fotografías, reproducía así mesmo distintos traballos literarios de Castelao.
Este é o motivo polo que, para achegarnos á súa biografía, recorremos á publicación A
Nosa Terra. Para iso contamos co inestimábel concurso do presidente da Casa de Galicia
en Bilbo, José Manuel Casal Barbeito, quen nos traduciu ao castelán este fermoso traballo
de Xosé Núñez Búa.
VIDA E PAIXÓN DE CASTELAO
«Un autor, un artista, non inflúe máis que de certo xeito co que escribe e manda imprimir.
Só adquire verdadeiro poder sobre os homes cando a súa vida, a súa existencia, e a súa
personalidade confirman a súa verdade e as súas ensinanzas»
Stefan Zweig
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Nesta oportunidade só é posíbel trazar aquí unha axustada nota biográfica do noso amado
mestre. Será como un adianto da ampla biografía que un día próximo trataremos de redactar
sobre aquela vida tan chea e rica, apaixonada e consumida na sagrada ara da Patria Galega.

AROUSA, BERCE DE XENIOS
As augas dos nosos ríos xorden mainas do seo da terra, discorren devagar polo chan ou
saltan en fervenzas entre os penedos e as laxes dos planos montesíos. Van apagando a
sede das milleiras, pintando de vizoso verdor searas e valgadas e entoan leda cantiga,
anunciadora do pan, ao bater na roda do muíño, até chegar a fundirse coas augas do mar
no colo dos vales asolagados, que son as rías...
As Rías Baixas, que se abren na nosa costa desde Fisterra ao Silleiro, teñen unha fisiografía
e unha orixe común, pero cada unha ten unha individualidade. Difiren nas dimensións, na
luz peneirada pola brétema que se pousa sobre as súas augas, no marco que as encadra
e lles dá vida, na actividade laboral das súas xentes. Ningunha é a primeira en fermosura,
pero a de Arousa avantáxaas pola amplitude, pola numerosa poboación que habita as súas
beiras, pola pervivencia das máis fecundas tradicións históricas de Galiza... E non haberá
se cadra en ningures unha bisbarra na cal, en área tan cativa como é a fita de terra que
compón a ribeira da elipse arousá, viñesen á luz da vida tantos e tantos outros xenios. Ben
gañada ten a sona de vizosa terra de poetas e artistas. Os vellos folios dos cancioneiros
conservan mostras do lírico amoroso pneuma daqueles tres arousáns de vida tormentosa:
Chariño, Macías o Namorado e Rodríguez de la Cámara. E nos tempos modernos, a terra de
Arousa ten doado ás letras moitos nomes ilustres, tantos que os seus libros abondarían para
soster unha editorial... Aínda sen tantos fillos famosos (1), gloria conseguirían esas terras
por seren a patria de dous xenios; Rosalía que, se non naceu, viviu, padeceu e morreu
en Padrón, porto místico onde as doces augas do Ulla bican as salgadas do noso mar; e
Castelao, que naceu e viviu en Rianxo, e en Rianxo, como fito concreto de lembranza,
mantivo chantada nos últimos días a arela do retorno.
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RIANXO, POBRE E FECUNDO
De todas as vilas da ría, unha das máis pequenas (2.000 habitantes) e pobre é Rianxo,
porto de dornas pesqueiras que soamente apañan peixe de arrastre e aparello, aínda que
é o máis saboroso e prezado, tanto que as vendedoras de peixe chaman aos seus clientes
con este pregón: «Teño sardiñas e xardas de Rianxo».
En Rianxo non hai casino nin campo de fútbol, non hai grandes fábricas de conservas nin
grandes serradoiros, non hai vida comercial intensa... É unha vila pobre e pequena, pero
deulle á nosa Terra a riqueza de moitos xenios. De alá foron os dous grandes poetas do
Placa na casa natal de Castelao en Rianxo.
Foto XMC

mar que tivo Galiza: un, o almirante, fundador da vila, Paio Gómez Chariño, florida poesía
medieval; outro, o piloto Manoel Antonio, poesía da máis nova modernidade. Alá medraron os
Dieste -sabedoría, profundidade, creatividade- e Martelo Paumán, poeta de fidalga tradición
e Roxerius, pedagogo, e Manuel Castelao, pintor e mártir da liberdade, e Arcos, tensador
das inquedanzas dos mozos rianxeiros... Moitos anónimos Rañolas saíron da pequena vila
mariñeira, un dos cales- ensoño, aventura e tristura- vive en Os dous de sempre.
No ano 1886 (30 de xaneiro), naceu en Rianxo Alfonso Rodríguez Castelao, fillo do patrón
de pesca Mariano Rodríguez Deus e Joaquina Castelao Jannes.

ESPELIDO E LANZAL
Lanzal coma un piñeiro, lixeiro como un asubío, medrou o rapaz ao carón da tenrura da
súa nai, «viúva de vivo», pois o patrón Mariano Rodríguez deixara o temón, e polo camiño
esperanzado da emigración, fora a un lugar da pampa arxentina que acababa de verse libre
do «malón», onde estabeleceu un negocio que comezou en pequena polbeira até converterse
nun almacén de campaña, centro da vida comercial de moitas leguas de campo.
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Na casa e na escola chamáronlle Daniel, non Alfonso, como por iniciativa propia puxo na
partida o cura, por ter nacido no mesmo ano en que se agardaba o nacemento do futuro
El-rei, ao que se lle tiña destinado o nome de Alfonso. O seu nome familiar cadráballe ben
a aquel neno que tiña prendida no rostro unha graza doce e nos beizos o sorriso lene que
o mestre Mateo perpetuou no profeta Daniel do Pórtico da Gloria, «o primeiro santo que
soubo rir». O rapaz medraba e aprendía moi de présa e as súas mans sorprenderon axiña
pola habilidade: bonecos de pau, gravados en táboas, debuxos de barcos e de mariñeiros
tal cal. Gustaba de pasar horas sen pestanexar, escoitando as vellas historias que lle
contaba a súa avoa Teresa, historias que pasaron a ser materia de Cousas e mesmo
andaban mesturadas con notas de rara erudición no libro Cruces.

EMIGRANTE
Placa na casa natal de Castelao da
Sociedade Parroquias Unidas de
Rianxo de Buenos Aires. Foto XMC

Cando o almacén La Cruz Colorada (sempre a cruz!), situado no termo de Bernasconi, illa
da Pampa, rodeada de soidade por todas as partes, lle foi dando ao seu dono -a golpe de
loita, folgos e de enfrontar con valor o perigo- posibilidades para manter unha familia,
viñéronselle xuntar a muller e o fillo, que tiña daquela nove anos.
Da saudade e dos medos que nai e fillo sufriron na pampa, pódese un decatar, se non llo
tivese oído a Castelao, lendo algunhas páxinas de Retrincos e de Os dous de sempre. A
nai xamais se afixo a aquela soidade. O rapaz aprendeu pronto as cousas dos gauchos,
pero era tan pouco dado ao comercio que o azucre e a fariña, a herba e o aceite,
despachábaos a ollo, a encher. O pai -coma o Manuel curmán do Pedriño da súa novelaobservando que o seu fillo non valía para comerciante, como castigo, mandouno de
pastor cos peóns da súa propiedade, da que era dono. Aos quince días o rapaz andaba xa
enlazando xatos, tocaba estilos na guitarra e estaba torrado polo sol. E cando, a forza dos
rogos da nai, chegou o pai buscalo, despois de escoitar o responso paterno, confesoulle:
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-Olle, meu padre, teño cobiza de ir á casa ver a miña nai e as nenas, pero quero volver
aquí porque me gusta ser peón do campo. Eu non lle sirvo para estar detrás do mostrador.
-Naquel intre -confesaba anos despois don Mariano- comecei a matinar na volta da
familia: a muller non se afacía a aquela terra, as dúas nenas precisaban ser educadas
como cristiás, e o fillo ía camiño de se me facer «un gaucho malo».
Tiña o rapaz quince anos lanzais, cando a familia do «gayego» don Mariano retornou. Este
aínda ficou algúns anos, até que vendeu os seus negocios.

ESTUDANTE EN COMPOSTELA
No Instituto de Santiago, en dous anos, fixo por libre o bacharelato, e axiña comezou a
carreira de médico.
Nos nove anos en que foi estudante en Compostela, adquiriu sona. As súas caricaturas
de catedráticos andaban de man en man ou reproducidas polas mesas dos cafés, e claro,
ao tempo que lle daban sona ao autor, procurábanlle a xenreira dalgún dos «sabios»
caricaturizados. Deste xeito comezou a soar o seu nome. Non se baseaba a súa popularidade
estudantil soamente na habelencia de debuxante; emparellábase esta cunha graciosa
simpatía persoal, cun trato agarimoso, co engadido da súa elocuencia, que o convertían,
porque si, en presidente de xuntanzas e troulas, en que as súas actividades eran múltiples:
contaba contos coa mestría dun actor, tocaba a guitarra e cantaba «estilos» como se fose
un cantor popular, representaba coma ninguén papeis de aldeán, nun abrir e pechar de ollos
Gaucho do pampa arxentino. 1916

facía unha caricatura... e todo cunha espontaneidade de auga acabada de brotar.
Os que andamos na altura do medio século, conservamos entre as nosas primeiras
lembranzas de neno a lembranza dunha tuna presidida por Rodríguez de Viguri, coa que
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comezou a gran popularidade de Castelao. Era un tuno de medicina alto e xeitoso, que
diante dun encerado, co xiz nunha man e a dozura do seu falar derramado nos beizos,
coa rapidez dun lóstrego, deixaba con catro trazos construída a caricatura dos personaxes
daquela célebres e de moitas persoas do público.., e cando a estudantina ficaba sen
cartos, varada, entretiña os seus compañeiros coa vea inesgotábel do seu enxeño.
Nunha ocasión, a tuna en que ía varou en Lisboa, porque os fondos os consumira o
presidente en mercar roupa interior de luxo, zapatos de charón dos máis caros e algúns
agasallos caros, para ofrecerllos, en proba de amor, a unha cantante daquela famosa. Os
sesenta tunos tiveron unha xunta, especie de xuízo oral, na cal un estudante de dereito,
no papel de fiscal, pediu que se castigase a «inmoralidade criminal que supuña o feito
de gastar aqueles fondos «sagrados» nada menos que en roupa interior da mellor e en
Castelao na súa mocidade

adobíos... total para render unha praza, que non tiña ren de forte»... O lombo de don
Juan perigaba. Castelao avogou a prol do «reo» con estas verbas:
«-Eu non xustifico o feito de que se nos teña deixado así, sen máis bens que estes
traxes de entroido, lixados e murchos, e estes instrumentos cos que só podemos tocar
un repertorio máis limitado que o de calquera charanga de aldea. Pero tendo en conta o
prestixio e a sona da Ilustre universidade que representamos, e da cal o noso presidente
vén ser como o embaixador, atrévome a pedir que saibades desculpalo, porque, como
vai un home que ten tal significación, e estando nun país estranxeiro, mostrar, se se ve
obrigado a iso, unha camisa de lenzo e unhas cirolas de flanela mercadas nunha tenda de
Celanova, e uns zapatos de becerro co calcañar torto? E como ficaría o prestixio da nosa
universidade se o noso presidente tratase de engaiolar unha artista de tantos encantos
con melindres de Silleda, roscas de Ribadavia ou un pano das mans?»
Nin que dicir ten que a agonía se converteu en festa. A popularidade e a troula non
o afastaban da súa dedicación ao estudo. Foi un estudante que seguiu a carreira con
aproveitamento, aínda que máis por lle dar gusto ao seu pai que por vocación.
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O BISTURÍ POLO LAPIS
En 1909 recibiu o grao de licenciado en medicina na universidade galega e en 1910 seguiu o
curso de doutoramento na Universidade Central, en Madrid. Por dous anos exerce a profesión
en Rianxo... Decidiu abandonala non só porque lle tiraba a vocación de artista, senón porque
lle desgustaban as falcatruadas do caciquismo rural que mantiña Manuel Viturro desde
a Deputación da Coruña e contra o que pelexou con pluma e lapis nun xornal El Barbero
Municipal, dirixido por Arcos e no cal tamén colaboraban os seus amigos de sempre, o escritor
Eduardo Dieste, hoxe cónsul uruguaio en California e o poeta e médico Rei Baltar, residente en
Buenos Aires desde hai moitos anos.
Xa casado (en 1912) coa que foi a gran compañeira da súa vida, Virxinia Pereira, filla do
avogado da Estrada, don Camilo Pereira, un día calquera deixou de receitar para dedicarse
por enteiro á chamada do seu espírito: a pintura. Sempre apoiou o que o chamaba a súa
«apostasía» nesta «desculpa»:
«-Fíxenme médico por amor ao meu pai; non exerzo a profesión por amor á
humanidade».
Desde aquela Castelao foi un artista integramente galego e totalmente entregado a Galiza,
para poñer ao descuberto as súas doenzas, non polo gusto da descuberta senón para
podelas curar. Deixou o bisturí, que só pode pór ao descuberto as entrañas corporais para,
traballando co lapis, pór á vista de todos as entrañas doridas da terra, cunha valentía e
cunha mestría até entón non adoptada por ninguén. O cirurxián de corpos converteuse en
cirurxián de almas.
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HUMORISMO
A sona de Castelao comezou nos días de estudante, cando publicaba as súas caricaturas
coloreadas en Vida Gallega. Axiña o clasificaron como humorista. Iso era. Pero o seu humorismo
non tiña nada en común co da maioría dos debuxantes españois para os que o humorismo era
Blague, simple xogo para facer rir pola malicia ou pola retranca fina e sinxelamente chistosa.
O humorismo de Castelao pódenos facer poñer serios, porque é profundo; a súa ironía sáelle
das entrañas, é crítico sen deixar de ser poético, creador. Non vai encamiñado a dicir a verdade
rindo, como ensinaba Horacio, máis ben a castigar os costumes e os feitos. É unha reacción
da súa alma, en que está aceso un anceio infindo de xustiza, en contra dunha sociedade
organizada para o triunfo da ruindade e da inxustiza. Vai depurando a súa técnica, logra ter
oficio, e comeza exaltado a publicar, porque era urxente que os galegos visen e oísen, e el
tiña moito que mostrar e que dicir. Non lle importou que os de oficio o axuizasen. Dirixíase
aos homes porque tiña unha mensaxe humana que transmitir e empregou para iso a liña e a
palabra, que nos seus deseños forman unha totalidade, unha fusión inseparábel, unha unidade.
Mostra así a ruindade dos feitos, non polo gusto de que se vexa, por chanza, non por
ela en si, senón para denunciala, para que se avergoñen os culpábeis e para que faga
afervoar aos que a padecen. Por iso as figuras falan ou berran ao pé. Dese xeito ninguén
pode dubidar do que representan do pensamento do autor. Que para el, o humorismo non
se encamiña a facer rir, que é dramático, explícao neste fragmento do seu Ollo de vidro
Caricatura de Castelao en Vida Gallega.

-Memorias dun esquelete- obra de mocidade, verdadeiro breviario novelado sobre o tema.
«Con certo esquelete que trouxo na cachola unha biblioteca enteira, falo de moitas cousas e
de todas sabe moito o meu amigo. De todas sabe moito, menos do que é o humorismo».
Cando chegamos nas nosas conversas a tal punto, o meu amigo fai catro ou cinco
funambulismos filosóficos, estuda o humorismo dos grandes humoristas, foxen as horas e
no remate de contas ficamos sen saber migalla do asunto. Ás veces parece que vai chegar
á definición, e de súpeto enguedella máis o fío.
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Un esquelete ten de ser humorista e un esquelete galego moito máis aínda. Un galego
é sempre retranqueiro ou humorista e a retranca é o humorismo dos incultos, así como
humorismo é a retranca dos cultos. Un esquelete galego que trouxo unha biblioteca na
cachola debía definir o humorismo e non o define e, segundo di, non houbo ninguén que o
definise aínda.
Eu, que non trouxen máis de 3 ou 4 libros na cachola, póñolle exemplos coma estes: Un
rapaciño pequerrechiño escacha unha botella de aceite nas pedras da rúa e o pobriño
chora. Un home gordo dende a porta dunha tenda olla o rapaz e ri. Cal das dúas figuras lle
interesa máis ao humorista?.
-Pola porta dunha igrexa saen dous noivos acabados de casaren. A noiva malpocada! non
pode tapar o que leva de sete meses. Na porta da igrexa hai moita xente. Unha muller
gorda abanea o bandullo co riso.
Anuncio de Un ollo de vidro de Castelao

Un home que ten un libro embaixo do brazo olla sereno a escena. Unha muller do pobo
pon a cara doída. Outra muller tamén do pobo, engurra o nariz e rosma polo baixo verbas
como esta, desvergoñado! Quen desta xente é humorista?
Un médico cachea o bacilo de Koch no esputo dun amigo seu e de súpeto ergue a testa,
respira forte, acariña o microscopio e di suspirando ‘Atopeino’. Pode ser humorista este
home?
Vestir un rapaciño de toureiro ou de militar no Entroido, pode ser humorismo?
Direille... direille... -contesta sempre o sabio esquelete- e non me di nada.»
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MESTRES - GALEGUISMO – UNIVERSALISMO
Nin que dicir ten que non tivo mestres de debuxo, os mestres de debuxo e de pintura
que había en Santiago, na Económica, aprendían a debuxar narices, orellas, e a pintar
flores, arboriñas, vaquiñas... Eran profesores de academia. Ningún debuxante, pintor ou
escultor galego -Castelao, Colmeiro, Seoane, Laxeiro, Rivas, Maside, Asorey, Eiroa, Souto,
Corredoira... pasou, grazas a deus, polas súas mans.
Con seguranza que un entendido poderá descubrir na obra de Castelao a influencia
dalgúns grandes mestres do debuxo e da caricatura, desde logo de Goya. Dos franceses
admirou a Forain, tanto que, comentando (Do meu diario) o «Salon deas dessinateurshumoristes» de 1921 di: «Dos vellos caídos no máis noxento autoplaxio, soamente Forain
Manuel Colmeiro 1936. Muller con fusilado.

é digno dunha exposición. Os novos son parvos. Que tristura!» Dos alemáns admira os de
Munich, pero máis os de «Flienden Blatter» -Buch, Oberlander, Hengeler, - «que cultivaron
o enxebre humorismo da raza» que aos de «Simplicissimus»- Gulbrasson, Heine, Blixgrandes técnicos pero pasados «que fixeron política rabiosa».
Odiou as receitas, as fórmulas, os convencionalismos, as flores intelectuais, as
arbitrariedades dos «profundadores», que a fin de contas, son trampas para apoiar
impotencias. Todo canto fixo lle viña do interior, da alma, non dos sisos do cranio; do
sentimento, non dos libros. Foi o que se propuxo: un artista do seu tempo e popular. Do
pobo quitou a emoción estética, os modelos, os medios expresivos -figura e palabra-. Nos
seus debuxos están sempre presentes os desexos, as angustias e afáns colectivos. Co seu
lapis vai dicindo canto ten no peito e no peito deste home colle toda Galiza.
Desde o primeiro momento, é a súa a obra dun artista galego que anda os camiños
ecuménicos sen perder o seu acento galego, para deixar probado unha vez máis
cómo o universalismo na arte non está en facer obras sen patria, sen sabor local, sen
cuño patriótico, senón en lograr obras nas que bulan valores estéticos con forza de
universalidade; a súa obra atinxiu axiña esa categoría. É galeguista e universalista.
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PARA GAÑAR O PAN
Para ser un artista como Castelao pensaba ser, para facer o que quixese, non o que queren os
demais, para poder traducir libremente as súas ideas, tivo que procurarse un xeito de vivir que
lle permitise manter o seu fogar sen recorrer ao exercicio da medicina. Para iso en 1916, por
oposicións realizadas en Madrid, entrou no corpo técnico do Instituto Xeográfico e Estatístico.
É necesario dicir que para tomar parte nesas oposicións era preciso ser graduado nunha
universidade, pero pola clase de materias que forman o programa, case todos os opositores son
licenciados en ciencias matemáticas. Castelao preparouse en pouco tempo e logrou ingresar,
sendo destinado a Pontevedra, cidade que tanto quixo, onde constituíu o seu fogar e na cal
sufriu a cruel desgraza de perder o seu fillo (1928) cando tiña 13 anos de idade; un rapaz
esvelto, con grandes aptitudes artísticas, que ía camiño de honrar o seu apelido.
No Instituto de ensino secundario de Pontevedra, por concurso, gañou a praza de profesor
adxunto da cátedra de debuxo.
De tal sorte, limpamente, sen ter que agradecerlle nada a ningún cacique, polo seu propio
esforzo, por puro saber, asegurou a modesta posición económica que lle permitía gañar
o pan de todos os días a un home que, coa súa arte, podería chegar a rico. Preferiu ser
leal á súa terra, dedicándose a crear ao seu redor ansias ideais, a elevar o espírito galego,
a esparexer rebeldías, a espertar a conciencia civil da mocidade. Iso fixo acotío, arreo,
durante case medio século. Nin unha falta, nin unha dúbida, nin unha renuncia, nin un
desacordo. Sempre firme no camiño. O seu camiño foi unha costa arriba, e nada doada,
pero sen revoltas, sen voltas. A cumprir a súa tarefa patriótica dedicou a súa gloriosa
vida. Por iso nunca quixo saír da terra, aínda que para iso non lle faltasen proposicións
vantaxosas, como estas dúas que nós coñecemos:
Federico Ribas, o gran debuxante galego, director artístico da máis importante empresa
de publicidade de España, ofreceulle trasladalo a Madrid como empregado público e,
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ademais, encargado da propaganda artística dunha importante perfumaría. Castelao
rexeitou a proposta con estas palabras:
-Olla, Federico, agradézoche moito o teu interese, pero a min só me importa o xabón
cando me lavo e, para isto, non me fai falta que ula a flores.
Colaboraba nun gran xornal El Sol de Madrid, ao que mandaba unha ou dúas caricaturas
por semana. Recomendáronlle que fose alá como caricaturista da actualidade política
española, para traballar ao carón do seu amigo Bagaria. Castelao contestou así:
Interésame máis coller os acenos e as palabras dun labrego da miña terra, que
ridiculizar ou facer burla da coxeira do conde de Romanones.
PRECURSOR DA PINTURA GALEGA

O debuxante exiliado vigués Federico Ribas
no seu estudio en Buenos Aires

A súa grande ilusión artística, á que pensaba dedicar o seu maior esforzo, foi a pintura.
Do seu talento de pintor fican poucas mostras porque unha temperá e grave enfermidade
dos ollos, que lle produciu a cegueira case total, non lle permitía pintar. Con seren poucos
os seus óleos -un trítico Os Cegos foi premiado na Exposición Nacional de 1912 coa
segunda medalla e consérvase no Museo de Arte Moderna- e non moitas acuarelas (no
Museo de Pontevedra hai unhas dez) son suficientes para decatarmos de que chegaría a
ser tan gran pintor como foi gran debuxante, e patentizan que a pintura galega da que
xa se pode falar ten a súa iniciación decidida e rotunda en Castelao. Antes del, os poucos
pintores do século pasado nacidos en Galiza ás veces levaron aos seus lenzos anacos do
noso campo. Alá nel está o xerme fecundo. Por el, pola súa simple presenza, como un
catalizador espiritual positivo, acelerouse o proceso de galeguización da nosa pintura,
a galeguidade artística «adormecida». Eran tempos difíciles aqueles en que Castelao,
só, illado, pasou arando e cantando, abrindo o suco, enterrando a semente. Só a súa
galeguidade patética, o seu xenial, dorido e cabal espírito galego, tivo poder abondo para
matar o letargo colectivo, o andazo de idiotez que condenaba as almas a unha morte
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irreparábel. Sen necesidade doutros engadidos, abondaría iso para que, como dixo Dieste,
o seu nome «pese sen lastre, por gravitación natural na historia da arte galega na súa
actualidade e no corazón de todos os galegos ben asisados».

REPRODUCIÓN DO LIMIAR DO ÁLBUM NÓS DE CASTELAO
«Este álbum de debuxos foi composto entre os anos dezaseis e dezaoito, cando Galiza
se espreguizaba dun longo sono. Con este medio cento de debuxos intentei desacougar
a todos os licenciados da universidade (amas de cría do caciquismo), a todos os homes
que vivían do favor oficial... As intencións eran nobres e o pesimismo aparente. Certo que
a tristura destes debuxos queima coma a raiola do sol que pasa por unha lupa; mais eu
non quixen cantar as ledicias das nosas festas, nin a fortuna dos casamentos, senón as
tremendas angustias cotiás do labrego e mariñeiro. Algúns espíritos sensíbeis que choran
coa melancolía dos tangos e dos fados, atoparon desmedida esta dor das miñas estampas.
Outros espíritos inertes viron pouco patriotismo no afán de ser verdadeiro. Con todo, eu
sigo coidando que o pesimismo pode ser liberador cando esperta carraxes e desexos dunha
vida máis limpa. Se cadra hoxe atacan as nosas bágoas cun humor menos acedo; mais
ninguén pode negarme que as vellas inxustizas seguen en pé. Velaí porque me arrisco a
publicar esta obra. Ela foi exposta en todas as cidades e vilas de Galiza e serviu de pretexto
para conferencias que influíron no actual rexurdimento da galeguidade. E coas chatas que
ten, eu gárdolle lei e quero expoñela novamente ao xuízo de todos».
Castelao
Galiza, 1931.
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TRABALLO, POPULARIDADE
O seu traballo metódico de caricaturista da actualidade social galega comezouno alá polo
ano 1917, no xornal coruñés El Noroeste e seguiu, dun xeito máis intenso, cotiá, no gran
xornal vigués Galicia -antena vibradora rebelde e nova do galeguismo- dirixido cun sentido
da modernidade até entón inédito en Galiza, por Valentín Paz Andrade. Cando morreu
Galicia (1922-1926), seguiu o seu labor, sempre glosador da actualidade galega con
caricaturas, cuxos pés valían por un artigo de fondo no Faro de Vigo e tamén en El Sol.
O título xenérico das súas caricaturas Cousas da vida, deu orixe á expresión popular «son
cousas da vida, por Castelao», equivalente a Que se lle vai facer! ou Hai que resignarse!
Tan forte petaba na conciencia da xente!
É que até Castelao, cando un debuxante quixo facer humorismo con figuras de aldeáns
galegos, só acertou a colocar no desprezo do pobo un chiste indecente ou ridiculizar o
atraso dos aldeáns. En cambio, as figuras e os pés das caricaturas e debuxos de Castelao
foron sempre humor finísimo, sutil, profundo, que mostraba o esencial, o que hai de
seriamente gracioso, de irónico, na alma dos aldeáns, ignorante en letras, pero cargada de
antiga sabedoría da cultura folclórica das xeracións.
Capa de Cousas

O de Castelao, polos debuxos que os retrataban en corpo e alma, foi un nome amado
dos mariñeiros e labregos. Nas casas da beira do mar e das aldeas era raro non atopar
pegadas nas paredes caricaturas de Castelao recortadas dos xornais.
Íamos un domingo en carro pola estrada que segue a Costa Brava, a xente sabía que
Castelao falaría aquel día en Lira, en Carnota, no Pindo. Era a primeira vez que pasaba por
alá. Xa desde Muros, grupos de persoas esperaban nos adros das igrexas, parábannos,
saudaban a Castelao con agarimo de vellos amigos. En Lira había un grupo de mociñas todas
xeitosas, ben vestidas coa súa mantilla domingueira de seda na cabeza. Unha delas, fermosa
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e esvelta, foise achegando a Castelao, pasoulle a man polo lombo moi amodiño, e logo volveu
ao grupo. Toda contenta, nos ollos unha cantiga de luz, mostrou a súa man dicindo:
-Eu toqueino.

O ÁLBUM NÓS
No ano 1918 acabou e expuxo en cidades e vilas galegas a súa grande obra de debuxante,
a que o deu a coñecer no mundo como un dos grandes mestres da caricatura e do
debuxo: o álbum NÓS, popularizado despois pola magnífica edición que del se fixo e
que agora imprimiu en Buenos Aires a editorial NÓS, por certo que sobre aquelas ben
logradas reproducións e non sobre os orixinais, pois estes non llos devolveu ao seu autor
quen os garda, acción desleal que amargou o artista e da cal falaba con tristura aínda nos
derradeiros días da súa vida.

Nós

Nesta obra hai retranca e dor, sátira e piedade, e hai chamada, clamor, lección e, por
encima de todo, verdade e expresión artística. En conxunto, é un repertorio da vida social
de Galiza: caciquismo, emigración, escola, fisco, foros e política... a xenialidade e a mestría
do debuxante están presentes nesas estampas, en todas, desde as que se resolven por un
simple xogo de liñas, as que mostran un violento contraste de luces e sombras. NÓS é unha
mensaxe concretamente dirixida á mocidade galega. Na edición do álbum (1931) a xeito de
limiar, o seu autor escribe as palabras que damos en facsímile nesta páxina.
Un intelectual galego, un dos mozos de máis valía, profesor de filosofía no Instituto
da Coruña, o malogrado Xoán Vicente Viqueira, dixo en 1919, comentando esta obra:
«Castelao é primeiro entre os nosos pintores, chegou ao fondo da nosa alma e soubo
darlle o contorno que lle facía falta. Castelao volveu sobre a súa raza e, cun raro talento,
achou o camiño. Mestre xa para os que veñan, para todos os outros, ficará na nosa

Capa e derradeira páxina de Nós por Castelao
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historia galaica como un camiño: de esforzo de traballo, procedemento e enerxía para
descender ao máis fondo da nosa alma galega».
Mentres así pensaban os mozos intelectuais, os señores acomodados na política centralista e
os señoriños aleitados a biberón «na serodia ciencia dos libros de texto» rosmaban, porque
pensaban que non se debía mostrar esa Galiza lacerada e enferma, habendo tan fermosas
paisaxes, ríos tan cristalinos, paxaros tan cantores, etc. Aos papanas literarios que pensaban
que só se debía mostrar a beleza e non a verdade do campo, contestou o artista cunha
caricatura en que un patrón lle di a un criado: “A paisaxe non se come, meu vello”.

O filósofo galego Xoán Vicente Viqueira

Un certo señor, gobernador civil de Pontevedra, díxolle un día a Castelao:
-Pero o seu álbum vai contra todo o constituído. É a obra dun anarquista!
-Claro! e se poñendo dinamita puidera eu romper todo iso mal constituído polo Estado,
incluso a institución chamada gobernador civil, non me dedicaría a debuxar.

VIAXES
No ano 1921 viaxou por Europa: Francia, Países Baixos e Alemaña. Froito da súa xira, xa
de volta, foron varias conferencias e unha longa crónica, Do meu diario publicada en NÓS
(1922), no cal deixou ben acusados os seus dotes de fino observador, de catador agudo
das novas expresións artísticas, de profundo humorista. Alá tamén se pode observar o
concepto humano que el ten da arte e os seus desexos de artista galego.
Anos despois (1929), xa metido de cheo no estudo dos cruceiros, para se documentar,
Capa do diario de Castelao editado
por Galaxia

andou durante varios meses os vellos camiños da Bretaña, á procura de cruces de pedra.
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O resultado da súa peregrinación foi o seu libro, As cruces de pedra na Bretaña; no texto
descóbrese unha calidade aínda inédita nel: a erudición arqueolóxica. Tal libro, publicado
(1930) polo Seminario de Estudos Galegos, de cuxa sección de arte era o director, foi moi
comentado e eloxiado nas revistas especializadas de Francia.
As súas viaxes sempre tiveron un obxecto. Fíxoas con inquedanza de descubrir, non para
ver por ver, non andou boquiaberto polas rúas das grandes cidades a papar moscas como
un turista calquera. Coñecía a emoción de se meter polos camiños que sempre levan a
algún sitio a quen os pisa con devoción de peregrino. Onde queira que foi tivo sempre
os ollos da comparación ben abertos. Viu París e Berlín, Bruxelas e Munich, pensando
nas nosas pequenas cidades. Velaí a modalidade que poderían adoptar os nosos artistas.
Velaí o que é preciso facer para presentar un ballet galego. Deste modo debiamos nós
organizar unha exposición; este museo etnográfico podiamos tomalo como modelo para
o que debemos formar no Seminario de Estudos Galegos... o mesmo ía pensando ao
coñecer a organización cooperativista dos labregos flamencos ou a explotación económica
dos viveiros de ostras de Arcachon... Anotaba as semellanzas dos nosos cruceiros, das
nosas danzas e dos nosos costumes cos que deseñaba en Quimper, vía bailar en Lopérec
ou tiña ocasión de observar en calquera outro lugar da Armórica... Sempre en Galiza!
Capa de As cruces de pedra na Bretaña

O seu xeito de ver, de observar, de comparar, de percorrer terras alleas, podería servir de
norte para redactar un tratado de normas dedicado aos nosos futuros bolseiros, porque
pensamos, soñamos que han de saír polo mundo para ampliar os seus estudos co fin de
ser despois útiles á sociedade galega. Sairán da terra, para despois volver a servila mellor.
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MESTRE DA PROSA GALEGA
Entre as dúas etapas de viaxes e despois, Castelao, -que xa acusara a súa vea de escritor
no pequeno grande libro Un ollo de vidro, traducido ao francés e ao húngaro hai xa anos, gaña crédito como alto e firme valor literario co seu Cousas, poemas en prosa, relatos
de fina sensibilidade poética, cheos de doído humorismo, que se foron publicando en NÓS
e máis tarde (1926 a 1930) en dous tomos. En 1934 saíu do prelo a novela Os dous de
sempre, escrita di «para desgastar o tempo que me sobraba» pois na súa maior parte,
foi redactada nos seus días de desterro en Estremadura. En 1934 publicou Retrincos
acontecidos na súa vida. Con estas obras, todas ilustradas pola súa man, e cos artigos que
de continuo publicaba en Galicia, en NÓS, en A Nosa Terra, adquiriu merecido prestixio de
típico cultivador da prosa, nunha lingua que só por obra dos precursores e dos novos poetas
-Cabanillas, o primeiro- estaba «tolerada literariamente en poesía. A este respecto, nun
artigo, a pluma áxil de Paz Andrade categoriza así a significación de Castelao:
O «poeta da raza» Ramón Cabanillas

«De Rosalía a Pondal -outro que afundiu o seu aguillón na entraña cósmica-, a lingua das
Cantigas do rei Sabio depúrase, virilízase, especialmente en Curros; pero até Cabanillas non
readquire as gamas esvaecidas, nin se significa plenamente. Cabanillas e Castelao, aquel na
lírica e este na prosa, canalizan o modernismo cara ao noso campo literario, onde máis tarde
había de forxar valores tan extraordinarios como Otero Pedrayo».
Foi o primeiro grande artífice da prosa galega. Atopouna no rueiro, dexenerando en
vehículo de barata choqueirada, ao servizo desprestixiante da ‘cor local’. Como canto
tocaron as súas mans, na crónica, o teatro, o conto, a novela, a monografía..., agromou
da súa pluma ennobrecida, vizosa e transparente. Sen perder a sinxeleza, conservando a
substancia <enxebre>, facéndose axeitada para usos literarios a penas tentados desde a
medieval Crónica Troiana”.
Capa de Castelao
para Vento mareiro
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NACIONALISMO
Cando se esvaeceu o movemento galego tan ben enfiado por Solidariedade Galega nas
Asembleas de Monforte (1908, 1910 e 1911) xurdiu un agrarismo en ton revolucionario de
tempestade, Acción Galega, que foi toque de a rebato na oratoria acesa de Basilio Álvarez. No
movemento agrario enroláronse elementos rexionalistas e moitos escritores e profesionais.
Castelao estaba, con Cabanillas, entre eles. O agrarismo, sen cauce táctico e sen un
programa ideolóxico, foi só unha enchente de axitación que, aínda que non resolveu nada
práctico, serviu para espertar nos labradores a conciencia de que eran unha forza e que os
seus problemas debían ser tomados en conta polos políticos.
O nacionalismo galego, como movemento e como doutrina política, vén dos precursores,
dos homes que desde 1840 até finais do século XIX ergueron a bandeira das reivindicacións
nacionais galegas. A súa romántica palabra foi Antolín Faraldo; o seu mellor defensor no
eido da erudición histórica e literaria, Murguía; e o seu teórico en economía e dereito,
Brañas. Xa neste século, o chamado rexionalismo evoluciona até concretarse nunha doutrina
nacionalista, cuxa aspiración ideal é conseguir que Galiza como nación que é, atinxa a
súa personalidade xurídica estatal dentro dunha federación de nacionalidades ibéricas. As
organizacións nacionalistas comezan nas Irmandades da Fala (1916), formulan pronto a
súa doutrina e estruturan un programa que abrangue todos os problemas vitais de Galiza,
na primeira asemblea nacionalista de Lugo (1918). En asembleas sucesivas cara a 1924,
Abriendo el surco de Basilio Álvarez, editado
en La Habana, é unha obra chave do
Agrarismo galego

organizan unha táctica de acción política e, engorde, van gañando para as súas filas os
mellores valores intelectuais galegos.
É preciso que se diga, unha vez máis, que o nacionalismo galego non constituía en
realidade un partido político tal e como acostuma ser un partido político. Era máis ben
unha organización patriótica de múltiples actividades de acción política variada. Interveu
na política galega tratando de lle dar un sentido galeguista, pero non interveu na política
electoral, escrava do caciquismo e prostituída polo centralismo.
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Castelao foi, desde o primeiro momento do movemento nacionalista, un dos seus homes e
débeselle máis que a ninguén a súa divulgación, pois era el quen tiña mellores armas para
o convencemento: a súa arte era comprendida por todos, a súa palabra era elocuente
e víaselle subir desde o peito. Na súa voz había dozura, a graza de Deus enchía a súa
face..., todo nel, corpo e espírito, compuña un ser de irresistíbel magnetismo psicolóxico.
Sempre a súa actividade artística e intelectual, desde 1918 a 1930, estivo directa e
guiada polo aliciente dos ideais galeguistas.

Proclamación da II República no balcón do
Concello da Coruña

A REPÚBLICA
Cando o día 14 de abril se proclamou a República en España dun modo excepcionalmente
magnífico, por vontade popular, o nacionalismo galego, fundado no chamado Pacto de San
Sebastián, asinado por todos os partidos políticos republicanos, entre eles ORGA, galego e
autonomista, que tiña concibida a forma federal para a constitución do Estado, decidiu intervir
nas eleccións e organizouse como un partido republicano co nome de Partido Galeguista.
Como candidato electo pola asemblea do Partido Galeguista, Castelao, por gran votación dos
electores da provincia de Pontevedra, saíu deputado das Constituíntes. Quen fai este relato
pode testemuñar que traballou dentro do partido en contra da súa candidatura, rogando aos
máis achegados que non o propuxesen como candidato, pois entendía que el podía prestar
máis servizos á política galeguista fóra que dentro do Parlamento.
Este caso retrata a súa calidade e caracteriza á vez o estilo político do galeguismo:
A véspera do día das eleccións, presentouse na súa casa un médico, antigo compañeiro de
facultade.
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-Veño traerche 2.000 votos.
-Home, en que os traes? alugaches un tren?
-Non, traio as actas xa feitas, asinadas e lacradas. Están nestes sobres. Son fraudes
electorais con todas as da lei.
-Vaia, home, vaia, ti sempre fuches un trapalleiro pero eu non son candidato a picar no timo
das misas e ademais, non me gusta meter as mans no esterco... Rompe os papeis e vai
estudar terapéutica, que boa falta che fará, e moito máis aos teus enfermos.
As súas intervencións parlamentarias, artigos constitucionais correspondentes á autonomía,
Homenaxe a Castelao en Lugo, 19 de xuño
de 1932. Na foto Manuel Lugris, Otero
Pedrayo, Fernández del Riego, Suárez Picallo
e outros.

bilingüismo e ensino; reforma agraria; non embargabilidade da pequena propiedade
campesiña; camiños de ferro, pesca... dérono a coñecer como un bo parlamentario e
sempre, naquel avesporeiro que foron as Constituíntes, os seus discursos se escoitaron con
respecto. Un dos deputados co que mellor se levaba foi Miguel de Unamuno. Mantiña con el
longas conversas, aínda que o gran basco non era amigo das autonomías.
Nos tres anos que duraron as Constituíntes -o mesmo que os outros deputados galeguistasOtero Pedrayo, Suárez Picallo, Vilar Ponte - viaxou case todas as semanas a Galiza para
intervir nos mitins que, por ducias, se celebraban sábados e domingos para facer propaganda
da autonomía. Someteuse fielmente ás instrucións que lle daba o partido. Nin unha soa vez
fallou ás súas obrigas e aos seus compromisos políticos.

75

ESTATUTO AUTONÓMICO – DESTERRO
Dentro das Constituíntes e conforme as normas da Constitución de 1931, os deputados
galeguistas, coa colaboración fiel dalgúns outros entre os que é xusto destacar o nome de
Bibiano F. Osorio-Tafall, traballaron arreo, sen descanso, co fin de concretar os desexos
autonomistas de Galiza no Estatuto xurídico correspondente. Vencendo resistencias xordas
e desleixamentos de certos deputados galegos, algúns pertencentes ao partido republicano
galego -autonomista no papel -ORGA- conseguiuse ir cumprindo os trámites constitucionais
do noso Estatuto. Redactouno unha comisión, da cal foi alma e cerebro Alexandre Bóveda
e aprobouse no asemblea de municipios galegos que tivo lugar en Compostela nos días 17,
18 e 19 de decembro de 1932, asemblea onde os galeguistas, a forza de lóxica e de saber,
estragaron as resistencias organizadas para facelo fracasar, conseguindo que a aprobación do
proxecto de Estatuto fose por votación case unánime das personalidades dos concellos. No
labor previo de propaganda da autonomía e de explicación do Estatuto aprobado, puxo Castelao
a súa palabra de verdade, a mestría da súa arte e a súa autoridade de galego sen tacha.
A caída do goberno de Azaña paralizou a tramitación do Estatuto.
O deputado pontevedrés Bibiano Fernández
Ososrio y Tafall co uniforme da República,
1938.

O Goberno da República pasou a ser dirixido por Lerroux, ás ordes de Gil Robles, capitán
da reacción antirrepublicana. A principal tarefa política do novo goberno foi o descrédito
das esquerdas republicanas, descrédito que, coa colaboración inconsciente das mesmas
esquerdas, foi a causa do triunfo das dereitas nas eleccións de 1933. O galeguismo non
conseguiu daquela ningún deputado.
Nos dous anos de mando Lerroux-Robles, o chamado Bienio Negro -os partidos
autonomistas de Galiza, Euskal Herria e Catalunya foron, xunto co socialismo, o principal
obxectivo das antipatías políticas do Goberno. Os dous membros máis coñecidos do Partido
Galeguista, Bóveda, -talento e vontade de organizador- e Castelao -autoridade espiritual,
popularidade-, os dous empregados públicos con destino en Pontevedra, foron trasladados
«por motivo de mellor servizo», un a Cádiz e outro a Badajoz, non logrando volver aos seus
destinos até pasado máis dun ano.
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A despedida que se lles fixo en Pontevedra resultou unha impoñente manifestación popular
de simpatía ao galeguismo e de repulsa á teimosía centralista representada polo Goberno.
Castelao puido matar a soidade padecida en terra estremeña escribindo as desventuras
de Pedriño e os soños de Rañolas, os personaxes de Os dous de sempre, adiantando na
documentación bibliográfica das Cruces e redactando para A Nosa Terra unhas crónicas
cheas de morriña, de humor e de galeguismo, baixo o título xeral de Verbas de chumbo, nas
cales campean, unidos á pureza idiomática, a agudeza de observación e o sentido político.
Máis que á táctica política das esquerdas e ás forzas organizadas destas, o descrédito
do goberno radical-cedista e, en consecuencia, a súa caída debeuse á obra propia. O
goberno centrista presidido por Portela Valladares convocou eleccións para febreiro de
1936. O triunfo das esquerdas foi nítido e inobxectábel. Os galeguistas conseguiron tres
Mitin a prol do Estatuto no Coliseum de
Pontevedra. 1936

deputados: Castelao, Suárez Picallo e Vilar Ponte. Xa no Parlamento, coa colaboración fiel
dalgúns outros deputados -Alonso Ríos, Tafall, Villaverde, Portela, Cornide, Somoza...lanzáronse a loitar outra vez para conseguir a tramitación final do Estatuto.
Castelao, como no tempo en que era deputado das Constituíntes, emprendía os xoves
unha longa e incómoda viaxe de Madrid a Galiza para tomar parte en actos públicos e
conferencias sobre o Estatuto e para dirixir a propaganda gráfica. Obra persoal súa foron
algúns dos carteis «berros na parede» que facían ver a nosa verdade.
Conseguiuse celebrar o plebiscito do Estatuto (28 de xuño de 1936), que foi votado pola gran
maioría do pobo galego. Deputados galegos, representantes das catro deputacións galegas e
de moitos concellos, presididos por Castelao, puxeron nas mans do presidente da República,
Manuel Azaña, o texto da carta autonómica plebiscitada, na mañá do día 17 de xullo, véspera
do alzamento militar que iniciou a guerra civil.
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A GUERRA
Durante a desgraciada e despiadada guerra mal chamada civil, Castelao estivo a traballar
a prol da República en Madrid, en Valencia, en Barcelona; alá onde foron reclamados os
seus servizos.
Nunha xuntanza das Cortes, durante a guerra, conseguiu que se dispuxese o estudo da nosa
carta autonómica pola Comisión dos Estatutos, trámite previo para se poder aprobar no
Parlamento. A marcha da contenda impediu que a discusión se levase a termo.

Castelao e Luis Soto en Moscova, 1938

O seu labor artístico no Ministerio de Propaganda, entre 1936 e 1939, foi intenso. A súa
obra, digna, pola calidade xenial, do esparexemento ecuménico atinxido, foron os álbums
de estampas titulados Galiza Mártir, (1937), Atila en Galiza (1937) e Milicianos (1938).
Nas dúas primeiras, con mestría insuperábel, interpretou con patetismo os padecementos
mortais do pobo galego e a barbarie dos «salvadores da patria». A última colección
-editada polos galegos de New York- é un repertorio maxistral da «heroica tolemia do
pobo español na súa loita a prol da liberdade». As tres coleccións, con NÓS, imprimíronse
en Buenos Aires nun tomo, grazas á iniciativa da Editorial NÓS.
As estampas de guerra de Castelao, que se compararon aos Desastres da guerra de Goya,
foron reproducidas milleiros de veces no mundo, comentadas en libros e conferencias,
e inspiraron poemas. A última edición chinesa (hai outras dúas) de Galiza Mártir é de
Shangai, 1949. Como en toda a súa obra, Castelao, sendo esencialmente galego, nas ás
do seu xenio, ergue o voo por riba das divisións políticas, porque a arte verdadeira «non
ten fronteiras». Na Francia dos maquis, na Rusia proletaria e na China milenaria, nas súas
estampas do fascismo desapiadado e chamadas pregoeiras a prol da resistencia civil, da
xustiza humana e da liberdade do mundo.
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Capítulo VI
En New York
O 19 de xuño de 1937 cae Bilbo en poder das tropas de Franco. O exército basco
reprégase en Santoña e capitula cos italianos de acordo cun pacto que estes non
cumpren. O dirixente do PNB-EAJ, Juan Ajuriaguerra, comeza unha folga de fame que
abandona por orde dos seus compañeiros de executivo, prisioneiros coma el e condenados
a morte. O presidente do Goberno basco, José Antonio Agirre, sae ao exilio por indicación
do PNB-EAJ para continuar a loita no exterior. De alá pasa a Barcelona e mantén unha
estreita relación co presidente da Generalitat de Catalunya, Lluis Compayns. Manuel Irujo
era daquela ministro de Xustiza da República española e tiña o seu despacho en Valencia,
onde Castelao editara os seus álbums Galicia Mártir e Atila en Galicia. Nos anos de 1937 e
1938 o dirixente galego colabora nos xornais Nova Galiza, órgano do partido galeguista en
Barcelona e Nueva Galicia, órgano da Brigada Líster, composta por galegos, en Madrid.
Manuel Irujo, amigo de Castelao, participa activamente na vida oficial da República, tanto
como ministro de Xustiza primeiramente e sen carteira despois, así como deputado a
Cortes. Asiste en 1938 á sesión na cal Castelao consegue, o 2 de febreiro en Montserrat,
que o Estatuto galego tome estado parlamentario.
Non puidemos conseguir as intervencións de Irujo nesta oportunidade, así como nas
xuntanzas de comisión das Cortes onde se tratou este tema. Si traemos a este libro as de
1945 e as que aprobaron o actual Estatuto de autonomía.
En maio de 1938, Castelao visita a Unión Soviética cumprindo unha misión cultural do
Goberno da República española. En Moscova fixo unha exposición de debuxos, obtendo un
grande éxito.
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En xullo embarca cara aos Estados Unidos de Norteamérica desde Francia. Sae cara a
New York no Ile de France. En EUA toma parte como orador en 66 actos a prol da causa
republicana. Pronunciou así mesmo tres conferencias en galego e fixo unha exposición dos
seus debuxos en New York durante o mes de novembro.
Durante ese tempo, Castelao traballou de xeito especial cos galegos aínda que tomou
parte en actos da colonia española. Os galegos constituían en New York a agrupación
máis numerosa: uns 20.000. Posuían uns locais verdadeiramente formidábeis pola súa
situación e capacidade.
Naquel tempo existía en New York unha Delegación do Goberno basco que informaba
periodicamente o Goberno basco, que se encontraba exiliado en París. Esta Delegación estaba
formada por Manu Sota e o seu sobriño Ramón, Antón Irala e Aramburu.
Castelao en New York

En novembro daquel ano 1938, estes bascos xuntamente co presidente da Agrupación
catalá, J. Fontalans, reuníronse con Castelao para intercambiar puntos de vista e xantar
xuntos.
Castelao falou con franqueza. Dixo que a viaxe a facía pola súa propia conta, que non estaba
«enchufado», que se tomaba parte en actos pola República, en mitins organizados por
sociedades españolas varias, facíao de paso e para mellor realizar a misión que se propuxera,
que era a de reorganizar os galegos con vistas a unha acción conxunta a prol de Galiza. Non
hai que esquecer o contexto, xa que a guerra estaba nos seus derradeiros meses.
Castelao comentoulles aos seus interlocutores bascos e cataláns que en New York por
lles falar aos galegos en termos nacionalistas, espertara receos en certos sectores que
conseguiu esvaecer. Pero o problema principal era o económico. Todo o que se recadaba
ía parar ás Sociedades Hispanas Confederadas, salvo o dos bascos. Castelao debía aguzar
Delegación do Goberno Basco en New York.
Irala, Monzón, Aznar, Sota, Aldasoro, Agirre
e Nardíz

o enxeño xa que a situación legal de Galiza non era a de Euskal Herria sur e Catalunya,
ao non terse aprobado o Estatuto de autonomía e non ter por tanto situación legal na
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República. Por todo iso, Castelao fixera unha organización secreta a prol de Galiza, aínda
que aparentemente todo seguía como antes e nas manifestacións públicas colaborábase
lealmente a prol da República.
A organización de Castelao tiña, ademais da finalidade económica, outras misións de
diversa orde, segundo as circunstancias o exixisen.
Ao día seguinte daquel xantar saíu Castelao para Cuba, mentres preparaba a seguinte
viaxe á República Arxentina, onde pasaría unha longa tempada.
Os comensais bascos e o representante catalán indicáronlle a conveniencia de que todo
ese traballo de organización se levase en coñecemento e coordinación das autoridades
catalás e do presidente basco, José Antonio Agirre. Os bascos estaban a facer o mesmo e
comentáronlle que se todas as autoridades representativas se puñan de acordo e cada unha
delas estaba ben informada da situación de bascos, cataláns e galegos en toda América, no
momento en que houbese que falar na Península e tamén actuar a prol das reivindicacións
dos distintos pobos, terían nas súas mans o medio de afogar en América toda manifestación
franquista en sentido absorbente, así como unha forza de presión formidábel.
Castelao mostrouse completamente de acordo co exposto porque el, como nacionalista
O lehendakari Agirre durante a guerra civil

galego, coñecía perfectamente o espírito centralista absurdo da maioría dos republicanos
aínda estando no exilio. Comentou aos seus contertulios o desagrado que lle produciu
cando, estando en Valencia, chegou a noticia da caída de Bilbo e «alá nos organismos do
Estado había no fondo ledicia», por ver na perda de Bilbo un fracaso dos estatutos e do
Goberno basco.
O dirixente galeguista prometeu pórlles en contacto con todos os organismos que fose
creando durante o seu paso polos diferentes países. En New York xa o fixera.
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Todos consideraban que os galegos, polo seu gran número, podían ter grande influencia
en América. Castelao, por outra banda, medraba en ascendente sobre eles. Co tempo
chegaría a ser o home de máis influxo entre estes.
Unha coordinación de galegos, cataláns e bascos prometía ser unha plataforma moi
interesante para dirixir unha acción de conxunto no momento oportuno.
Aquela comida en New York continuouse en horas da noite, pois no Centro Galego tivo
lugar un acto de despedida a Castelao. Logo da invitación, asistiu e fixo uso da palabra
brevemente o delegado do Goberno basco, Irala. Acompañárono Aramburu e Ramón Sota.
Castelao saíu en avión cara a La Habana convidado polas colectividades galegas de Cuba,
Xantar na Casa Galicia de New York de
exiliados e emigrantes galegos

para dar conferencias e expor os seus debuxos.
Ao pouco publicouse en New York o seu álbum Milicianos. En Cuba, mentres, escribía o
seu libro Por quen dobran as campás?, Ernest Hemingway aínda baixo o efecto dunha
guerra que estaba a piques de rematar.
O ano 1939 ía ser o da vitoria militar de Franco axudado polas potencias do Eixo. En
setembro comezaría a segunda guerra mundial.
Mentres, quen se lembraba de galegos, bascos, cataláns, republicanos e demais exiliados?
Acababa unha traxedia e Europa fundamentalmente preparábase para vivir outra.
Castelao continuaba o seu incansábel traballo de divulgación das súas ideas e de
coordinación de colectividades. En xaneiro de 1939 volve a New York, pronuncia
conferencias, dita cátedras e debuxa estampas de negros que adquiren extraordinario éxito.
En abril de 1939 reúnese con Manu Sota, da Delegación do Goberno basco. Levaba este
unha intensa actividade nos medios católicos americanos, así como en calquera círculo da
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capital neoiorquina que puidese contrarrestar o labor do franquismo. Ambos tiñan as súas
diferenzas cun tal Dalty, porque este deixara ao basco sen o filme Gernika e a Castelao
sen un filme galego que lle prestara.
Manu Sota quedou abraiado daquela visita pola perda da vista que xa sufría Castelao.
Naqueles momentos tiñan os bascos unha boa organización no exilio e Castelao desexaba
contar para Galiza coa mesma estrutura política que tiña o Goberno basco, no exilio.
Neses difíciles momentos, o dirixente galego manifestoulle a Manu Sota o seu desexo de
pór aos refuxiados galegos cos bascos. Desgrazadamente, Galiza non tivera en guerra un
Estatuto en exercicio e carecía dunha estrutura política sólida.
Mentres, o Goberno basco mantiña unha rede de delegacións por todo o mundo. En
Francia, ademais de refuxios e da Delegación de París que era xa a sede do Goberno
basco no exilio, posuía unha poderosa delegación económica en Marsella.
Desta época é a presente carta, que reproducimos como curiosidade e mostra das
relacións co partido galeguista. Está dirixida ao conselleiro de Facenda do Goberno basco,
Eliodoro de la Torre e fala por si soa:
Manu Sota. Foto Jesús Elósegui Irazusta

Marsella, 2 de marzo de 1939
Sr. Don Eliodoro de la Torre.
63 Rue de Galons
MEUDON (S. et Ò.)

Meu distinguido amigo,
Refírome outra vez á súa carta do 27 pasado.
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Fixemos toda clase de indagacións acerca dos 9.000 botes de carne en conserva para
o partido galeguista, tanto por medio dos axentes das liñas procedentes de Montevideo
como por todos os demais condutos que nos semellaban indicados, mais sinto dicirlle
que o resultado foi totalmente negativo. Desde logo, para facernos cargo da mercadoría
necesitariamos o coñecemento de embarque e para coñecer o seu paradoiro, o nome do
buque en que se embarcou ou algunha información que nos permitise coñecelo. Vexa
vostede. se lle é posíbel subministrarnos algún dato que nos permita compracerlle neste
asunto no que, como vostede ben sabe, temos sempre vivo interese.
Teño ultimado todo o informe do DANUBIA e STORM, que lle enviarei a vostede na
primeira oportunidade.
Saúdao afectuosamente,
Asinado: Aqueche
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Capítulo VII
Conferencia en Cuba
Todo xira ao redor da figura carismática de Castelao, que agrandaba a súa influencia coa
súa capacidade e continua actividade.
Xa informamos no capítulo anterior da súa estadía en Cuba. No presente queremos deixar
constancia do pensamento de Castelao, este ano de 1939, ao reproducir íntegra unha das
conferencias pronunciadas e que se conservou ao se facer unha edición rústica dela.
Publicámola coa súa presentación e comentarios.
Di así:
ALFONSO CASTELAO
Ex-deputado ás Cortes Constituíntes da República española do 14 de abril de 1931.
FEDERALISMO ESPAÑOL
Conferencia pronunciada na Universidad de La Habana, o día 17 de decembro de 1938.
Departamento de Publicacións
Facultade de Dereito
Universidad de La Habana
1938
Preside o Dr. Pablo F. Lavín, decano da Facultade de Ciencias Sociais, quen inicia o acto,
dicindo:
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Dr. Pablo F. Lavín:
Honrámonos hoxe coa presenza na nosa aula do Dr. Alfonso Castelao, un dos máis altos valores
da cultura hispana dos días de hoxe. O Dr. Castelao falaranos dalgúns temas importantes da
ciencia política e para lles presentar a vostedes en debida forma a súa profunda e relevante
personalidade, voulle conceder a palabra ao Dr. Juan Zamora. (Aplausos).
Dr. Juan Zamora: (Profesor de Dereito Político da Universidad de La Habana).
Hai poucos días, e nesta mesma aula, evoquei a lembranza dos meus días de estudante
en Harvard, para lles presentar a vostedes a figura dun dos meus compañeiros de estudos
máis querido, que hoxe sofre nunha cadea de Atlanta o delito de querer a independencia
de Puerto Rico. Hoxe teño o privilexio e a sorte de lles presentar a vostedes non en
Chegada de Castelao a La Habana

lembranza, senón en presenza, outro compañeiro daqueles días mozos.
No inverno de 1920 a 1921, estaba eu na Universidade de París, estudando na Escola
de Dereito un curso de doutoramento, cando coñecín a Castelao. Non era este nin unha
personalidade universal, nin era aínda unha figura cuxo nome chegase a nós. Cando o
coñecín, era a penas un mestre galego bolseiro pola Institución Libre de Enseñanza, que
cursaba os seus estudos en París. Desde que o coñecín, sentinme profundamente atraído
polo que, a través da vida de Castelao, coido que son os trazos máis sobranceiros da súa
personalidade; a súa bondade inxénita, a dozura extraordinaria da súa alma, a tolerancia
infinita e o agarimo entrañábel a Galiza, a terra onde naceu.
Cando, polas noites despois das ceas, paseabamos polo bulevar Saint Michel, ou pola praza
da Sorbonne, Castelao tiña sempre un tema único: Galiza. E eu, que estaba afeito a xulgar
aos galegos, aos galegos homes ou mulleres, coa frivolidade e despreocupación con que os
xulgamos en Cuba tanto tempo, e con que na mesma España os xulgan ás veces, comecei

Castelao, segundo pola esquerda, escoita a
Luis Soto nun mitin en Cuba

a coñecer a Galiza, a alma e a poesía de Galiza a través da arte de Castelao. E unha noite,
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con esa modestia característica del, que é case timidez, cunha sinxeleza extraordinaria,
díxome: «Queres subir ao meu cuarto veres unhas estampas? Non valen nada, son só uns
debuxos, queres subir velos?» E quedei sorprendido ante o contraste profundo entre o que
eu coñecía daquela personalidade amábel, sinxela, de Castelao e o vigor extraordinario e
a dureza, ás veces, do trazo no seu debuxo. Pero aquela colección de estampas contiña
tamén outro aspecto da vida galega que nin eu concibira nunca, nin seguramente o concibiu
a maior parte de vostedes. De tal xeito ficaron gravadas na miña mente aquelas estampas
de Castelao, que aínda conservo a visión de moitas delas... e transcorreron dezaoito anos
desde entón; de xeito que non poderei esquecelas. Nós estamos afeitos a ver no problema
da emigración e inmigración o anverso da medalla. Nós falamos e discutimos moito sobre o
problema inmigratorio en Cuba, pensando en termos do estranxeiro traballador que despraza
o traballador nativo, do home que recada ou reúne diñeiro en terras de América e o envía
a España; pero nunca pensamos no reverso desa medalla. Unha soa estampa de Castelao,
naqueles anos, abondou para me dar o coñecemento do punto de vista distinto con que podía
enfocarse o problema. Titulábase: «os que voltan» e era unha estampa amarga, un deses
transatlánticos dos que veñen ás nosas praias e no cal amargamente chegaban ás praias
galegas os que non triunfaran en América, os fracasados, os doentes, os esgotados pola febre
ou pola tuberculose, os que volvían á terra galega vencidos. E Castelao dicíame: «Esa é a
traxedia de Galiza: o home novo, o home forte e vigoroso, cando está en plena capacidade de
traballo, deixa a terra de Galiza, e non deixa aquí máis que os doentes e os nenos; e o que
triúnfa e se enriquece en América, casa en América e ten fillos en América e a súa fortuna
Coa súa muller, Virxinia, en Mayarí, Cuba

fica en América; pero o que non a ten, o fracasado, ese é o que volve a Galiza, a pesar sobre
a terra nai». Así eran as estampas de Castelao. E, porén, malia ese amor entrañábel á terra
galega, e a pesar do fondo rexionalismo que latexaba nos debuxos de Castelao, Castelao
non era unha mente, nin nacionalista estreita, nin rexionalista estreita, era unha alma que se
desbordaba por encima das fronteiras de Galiza e que recoñecía canto había de semellante,
de nobre e de bo en toda outra parte. Naqueles días da posguerra en que o mundo estaba
dominado por un nacionalismo fero e intransixente, outra estampa de Castelao deume o
coñecemento fondo dese punto de vista e dese modo de ser de Castelao. Era unha casa
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grande á beira do Miño, que como vostedes saben, é a raia entre Portugal e Galiza, e no
portal daquela casa, había un vello galego co pano enrolado na cabeza, sentado nun tallo, cun
caxato; e xunto á beira había unha serie de nenos galegos xogando. Alá, noutro cotarelo, do
outro lado do río, había unha casa portuguesa e un vello portugués, e uns nenos portugueses,
que falan un dialecto moi semellante ao galego, «o miñoto», que non se diferenza en nada do
galego, a pesar de que naceron nunha patria distinta. En cambio, á dereita do debuxo, había
a liña branca dunha estrada, e nesa liña branca un automóbil descuberto, e nese automóbil,
dous ou tres rapaces e dúas ou tres raparigas de Madrid. Vestían de encaixes, e cubríanse
do sol cun parasol; os mozos fumaban en cigarreiras longas; todos naturalmente de saco e
chapeu de palliña. Non había entre aqueles casteláns e os galegos e os portugueses da beira
do Miño, a menor semellanza. E un rapaciño, un rapaz, de pé fronte ao avó, preguntáballe
a este inxenuamente: «De modo avó, que os da outra beira son máis estranxeiros que os
de Madrid?». Así, por encima da raia, desbordábase o corazón de Castelao para amar, non
xa os que teñen necesariamente unha patria común, senón a todos aqueles que teñen as
características humanas de sufrir e de traballar. Por iso, as estampas de Castelao son todas, a
pesar da sinxeleza do seu carácter, estampas de sufrimento e de dor.
Chega a traxedia española; e xa non é o problema rexional de Galiza o que interesa a
Castelao, é o problema da nación..., e non obstante, segue sendo de Galiza, porque el
concreta e condensa sempre en Galiza os problemas da Patria, que sente e que quere;
pero sempre a través do prisma galego. Por iso, cando hai poucos días, despois de
dezaoito anos, tiña novamente a oportunidade de lle dar unha aperta e falar con el sobre
a mesa do comedor, falábame do problema español, pero a través dese pobo de Galiza, co
que se sente perpetuamente identificado e que para el representa España, a verdadeira
España; o pobo de Galiza, que sofre nestes momentos a traxedia da guerra civil.
Castelao, que foi deputado a Cortes, ás Cortes Constituíntes da República española o 14
de abril, pero que non pode subtraerse a ese fondo sentimento galego, cando me di o seu
tema de hoxe, dime estes precisos termos: «Trataremos do por que a República non foi
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federal; trataremos o problema do federalismo dentro da República española, paréceche
ben?» Paréceme ben, porque iso é o que el sente no fondo da súa alma. (Aplausos).
Castelao:
Señores:
Preséntome ante vostedes cun tema prendido en alfinetes; tan espontáneo na expresión que
se o leo é só para xustificar ante min mesmo o traballo que pasei ao escribilo. Os españois
non dispomos nestes momentos daquela tranquilidade necesaria para ordenar ideas ou
compor leccións; pero a guerra, cos seus feitos, as súas incidencias e as súas repercusións
no exterior ou os motivos da loita e as súas posíbeis consecuencias na posguerra, dan motivo
para que os españois non permanezamos calados, consumíndonos na dor e na esperanza.
En Camagüey

Eu non teño por que agochar as miñas preocupacións patrióticas nin as miñas lembranzas
de loita política e deixeime levar por elas para escribir estas cuartillas. Fiel e disciplinado
nas ordes e consignas do Goberno de España, considérome en liberdade para abordar
un tema que a primeira vista semellará desprazado no tempo e no lugar; pero que a min
se me antolla oportuno e interesante para vostedes, que aínda conservan lembranzas
da violencia asimilista e imperialista da España vella. Vou tratar dun asunto que é factor
diferencial entre monárquicos e republicanos, entre demócratas e totalitaristas españois,
factor que xogaría un papel decisivo na futura paz de España.

CONFERENCIA
Desde que reinaron en España as dinastías estranxeiras dos Austrias e os Borbóns,
importadoras do cesarismo unitario e centralista que rachou a verdadeira tradición
hispánica, os españois non podían sentirse identificados coa misión histórica da monarquía
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porque a política asimilista dos reis tiña por fin a doma e castración da vontade popular. Por
isto, a vontade do pobo opuxo aos propósitos da monarquía a súa forza máxica e invencíbel
e así, a unidade española non chegou a ser máis que unha de tantas ficcións oficiais.
Pero o republicanismo dos primeiros tempos, traducido literalmente do francés, tampouco
non chegou ao fondo da conciencia popular, a pesar do seu simpático amor ás liberdades
individuais, porque non enchía os anhelos democráticos de todos os españois, que
amaban tanto os dereitos do home coma os dereitos colectivos; pero cando naceu
a doutrina política do federalismo, os españois, que vivían nos pobos diferenciados,
incorporáronse, ou polo menos simpatizaron co novo ideal republicano, e desde entón
monarquía quixo dicir centralismo e República quixo dicir descentralización.
Polo tanto, aqueles republicanos que aínda defenden o sistema unitario e centralista
semellan monárquicos disfrazados ou o que é peor: viúvos da monarquía, casados en
segundas nupcias coa República.
Cando algún republicano invoca a intanxíbel soberanía do Estado co fin de seguir
encadeando a liberdade espiritual, política e aínda económica dos pobos, danlle a
un ganas de volver á idea de que o Estado é un organismo supletorio chamado a
desaparecer. Porque a palabra soberanía non ten que estar baleira de substancia real e
non ten que ser como a palabra «beleza» -que ningún pobo pronuncia- e que só serve
para crear divertidos preambulismos filosóficos. A palabra soberanía pronunciada por don
Antonio Maura ou por Sánchez Román semella un título nobiliario, unha cousa de luxo,
algo demasiado caro para unha República de traballadores. É máis natural que a soberanía
resida no pobo para que o Estado sexa forte e poida subsistir e para que os homes que
amamos a democracia e a liberdade nos sintamos satisfeitos dentro da lei.
É moi interesante a historia do republicanismo español. O republicanismo en España
naceu federal e aínda o foi en 1873, ao chegar a primeira República. Pero non era pola
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influencia dos sentimentos particularistas ou como fórmula que fixese prevalecer
dentro da República o dereito das rexións e nacionalidades a se gobernaren por si
mesmas. En realidade, era un efecto dos principios político-filosóficos que os seus
iniciadores sustentaban por oposición ao despotismo monárquico e en virtude de
teorías asimiladas. Os republicanos vían no Estado centralizado unha fonte de tiranía
e por isto pretendían reducir ao mínimo o poder central.
Na historia do republicanismo sobresae a figura de Pi i Margall, que non puido
vencer e convencer completamente os seus correlixionarios, aínda que todos viviron
das súas ideas e se alimentaron co exemplo austero da súa vida. O autor de Las
nacionalidades chegou a dicir que prefería unha monarquía federal a unha República
unitaria. Era republicano coa mesma naturalidade con que calquera se proclama
partidario do sistema métrico decimal; pero se fronte a unha tenda que mida por
En Santa Cruz del Sur, Cuba

metros e mida mal, hai outra tenda que mida por varas e mida ben, o parroquiano
mercará as súas cousas nesta última por moi partidario que se sinta do sistema
novo. O federalismo de Pi i Margall estaba tinxido de anarquismo e cando algún
correlixionario seu dicía que o primeiro era a República e que o accesorio era o
federalismo, Pi i Margall alzaba a súa voz e dicía: «Non; as repúblicas poden ser
tanto ou máis detestábeis que as monarquías. Serano e non poderán deixar de selo
sempre que non comecen por destruír a omnipotencia do Estado, sempre que non
aseguren sobre alicerces sólidos a liberdade e a autonomía de todos os grupos que
compoñen a nación, sempre que a vida que hoxe vai do centro á periferia non parta
da periferia ao centro. Así é o principio: o accesorio é a República».
Nos escritos e discursos de Pi i Margall nótase a súa desconformidade co ambiente que
o rodeaba e sobre todo co espantoso afastamento espiritual en que vivía España con
relación a Europa. Non só aguilloou aos monárquicos senón tamén aos republicanos e
librepensadores que se declaraban unitaristas, cadrando coa idea de unidade da Igrexa
católica: «Un Deus, unha lei, unha grea». Non podía estar ao carón dos republicanos
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que desexaban unha soa Constitución, unha soa lei, un só patrón para o réxime de todas as
rexións e todos os municipios. Igualmente, indignábase cos republicanos que se declaraban
autonomistas porque aceptaban os devezos rexionais e despois limitaban as autonomías até
o punto de que, en realidade, as negaban. Pi i Margall estaba só xa en 1858 condenando a
guerra de México; só en 1864 desaprobando a anexión de Santo Domingo; só ao defender
o dereito de Cuba á súa independencia e non á súa autonomía; só, en fin, no seu xeito
de interpretar a historia de España. E a pesar de todo o autor de Las nacionalidades non
adquirira aínda unha idea clara do que debe ser unha federación hispánica.
Para dar idea cabal do desconcerto que reinaba na mente dos republicanos federais,
cómpre dicir que moitos deles querían formar a federación española, non cos distintos
grupos nacionais ou étnicos nin coas antigas provincias ou rexións, senón coas provincias
modernas, caprichosas e artificiais, creadas o ano 1833 por un simple real decreto.
Nos pactos celebrados por consigna do partido federal en 1869 advírtese, non obstante,
unha aproximación ás realidades históricas, xeográficas e étnicas de España; pero isto
debeuse a que estes pactos se celebraron lonxe de Madrid e da influencia dos homes
de prol. No de Tortosa uníronse Catalunya, Aragón, Valencia e as illas Baleares. No de
Córdoba uníronse Murcia, Andalucía e Estremadura. No de Valladolid uníronse as dúas
Castelas. No de Eibar uníase o País Basco e Nafarroa2. Na Coruña uníronse Galiza e
Asturias. Tentábase, pois, formar a federación a base de cinco Estados particulares.
O proxecto de Constitución federal elaborado por Castelar e presentado ás Cortes da
Primeira República sinalaba 17 Estados: Andalucía alta, Andalucía baixa, Aragón, Asturias,
Baleares, Canarias, Castilla la Nueva, Castilla la Vieja, Catalunya, Cuba, Estremadura,
Galiza, Murcia, Nafarroa, Puerto Rico, Valencia e Rexións Bascongadas.

2 Nafarroa dívidese en garaia (administrativamente no Estado español) e beherea no Estado francés e pertencente a Iparralde. Nota do tradutor para o galego. (NTG)
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Posteriormente volveu triunfar o criterio rexionalista no Congreso federal de Zaragoza
(1883) e no programa do Partido, confeccionado en 1894.
É certo que, despois de finar a República do 73, todos os españois crían que morrera por
non ser federal. Así se dicía e todos os republicanos españois tiñan a convicción de que
a República se salvara estruturando o Estado consonte o sistema federativo. Escoitade
un anaco de discurso pronunciado por un ex-deputado daquelas Cortes e comentador
escrupuloso da súa breve historia, Vallés i Ribot: Aquela República tiña que morrer porque
conservou os moldes da monarquía, conservou os moldes do unitarismo e do centralismo,
dentro dos cales indispensabelmente había de perecer, como perecerá sempre calquera
República que unitariamente se estableza. Non nos é dado esquecer que todos os
programas republicanos, mesmo o programa do Partido Socialista Español, se declaraban
partidarios do sistema federativo.
Falando en La Habana

No momento de se derrubar para sempre a monarquía borbónica, todos os republicanos
históricos, mesmo Lerroux (que para dar mostras do seu mal gusto usaba a bandeira
amarela e vermella como fita do seu sombreiro de palla) proclamábanse pimargalianos.
Sabían que a República do 73 morreu por non ser federal.
Sabían que o sistema unitario e centralista era o que se opuña ao triunfo da democracia e
da liberdade.
Sabían que o unitarismo e o centralismo -contrarios á verdadeira tradición hispánicaeran propios dun réxime autoritario e monárquico dentro do cal unha República quedaría
desvirtuada nas súas esencias. Sabían que Pi i Margall -o republicano de conduta máis
aseada e o que nos deixara unha doutrina considerábel- prefería unha monarquía federal
a unha República unitaria.
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En fin, abondaría dicir que a bandeira tricolor que hoxe simboliza a patria española é a
bandeira do federalismo pimargaliano.
E a pesar de todo, a segunda República, a do 14 de abril, non se estruturou conforme
os principios federais. A minoría de deputados que formaban o grupo federal das
Constituíntes -representantes do decanato republicano- non votaron o Estatuto
autonómico de Catalunya contravindo as doutrinas do fundador do partido e pai do seu
presidente Pi i Arzuaga. Para que dicir que os grupos que votaron a prol da República
federal eran, se cadra, os máis centralistas da Cámara.
A estas horas, xa se pode dicir que o 14 de abril de 1931 non veu a República. Nese día caeu
a monarquía porque podreceron os soportes que a sostiñan e ninguén se atreveu a erguela ou
a sostela. Non caeu a monarquía porque a derrubaran os republicanos.
Os galos creron que o día viña porque cantaran eles; pero o día viría aínda que non
cantasen os galos. Pero é indubidábel que se instaurou unha República liberal e democrática
e que se confeccionou unha Constitución inspirada nos mellores desexos. Contabamos cuns
homes magníficos, pero faltou o ambiente alentador. Faltou, entón, a revolución.
O pobo era escéptico e non cría na virtude da lei escrita, porque ningunha Constitución
se cumpriu con rigor. Nin as que partían do dereito divino, nin as que se fundamentaban
na soberanía popular. Todas esqueceron as realidades hispánicas e a maior parte eran
copias ou plaxios de leis estranxeiras. Así a de Baiona (1805), bonapartista e absolutista;
así a de Cádiz (1812), plena de infiltracións francesas; así a de 1845, conservadora e
centralizadora ao estilo francés; así a de 1876, que continuou a tradición oitocentista.
E aínda nos vimos ameazados de que o ano 1928 se confeccionase outra Constitución
absurda. Só a de 1873 -que non chegou a votarse nin a discutirse - proclamaba que,
se o país era múltiple, tamén o sería o Goberno. En fin, era natural que o pobo español
permanecese insensíbel ante as belezas xurídicas dunha nova Constitución.
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Eu son federalista, pero convencido de que é necesario superar a doutrina rexionalista
e anarquizante de Pi i Margall por unha concepción moderna das nacionalidades e da
democracia. Son federalista porque coido que unha soa lei non pode resolver os pavorosos
e variados problemas que a morfoloxía social e económica de España suxire. Os estremeños
-por exemplo- tratan de reintegrar á colectividade as terras de pertenza privada, para
traballalas segundo o sistema socialista, porque a topografía do terreo e a unidade da terra
aconsellan o cultivo extensivo; pero os galegos tratamos de amparar a propiedade privada
dos nosos labregos para organizar a economía rural segundo o sistema cooperativista,
porque a topografía accidentada do terreo impón un cultivo intensivo. Podería multiplicar os
exemplos para demostrar a necesidade dunha división da soberanía que permitise ditar leis
xustas, equitativas e avanzadas; pero prefiro valerme das ideas dun inimigo.
Recibimento de Castelao en La Habana

Calvo Sotelo -o noso implacábel adversario- dixo que prefería unha España comunista a
unha España rota. A frase correu por todo o ámbito español e os reaccionarios quedaron
sorprendidos; pero Calvo Sotelo explicou nun mitin de Barcelona (xaneiro de 1936) o alcance
da súa frase. Dixo que «unha España rota necesitaría séculos para se reintegrar, para volver
á unidade; pero unha España comunista non podería subsistir no marco dunha España
única». Calvo Sotelo tiña razón en parte, porque se unha España rota -el entendía por este
nome unha España en que os pobos diferenciados gozasen de liberdade política- subsistise
durante séculos, era porque respondía a unha necesidade natural, a unha tendencia da
alma española, a principios enraizados na conciencia do pobo, porque só así podería un
réxime durar séculos. Tamén é verdade que unha transformación económica e social da vida
española afogaría no marco dun Estado divinizado ou dentro do sistema unitario e centralista
dos liberais do oitocentos. Podemos, pois, traducir a expresión de Calvo Sotelo nesta frase:
«só nunha España rota subsistiría unha España comunista». E entón recoñecemos que poucos
políticos contemporáneos españois pronunciaron unha frase máis acertada.
Todo o mundo sabe que en España non se vai implantar o comunismo; pero todo o mundo
sabe tamén que queremos implantar un réxime de estrita xustiza na orde social e económica,
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e moitos españois leais estamos plenamente convencidos de que para estes avances se fai
necesaria unha previa estruturación federativa do Estado. A este respecto eu, que non son
comunista, admiro o talento previsor dos políticos da URSS.
O primeiro que se fixo na URSS foi estruturar o Estado asentándoo sobre realidades vivas
e permanentes e non sobre abstraccións políticas importadas doutro país. Resolveuse
previamente e definitivamente -por medio da liberdade- o problema das nacionalidades.
Coa independencia das nacionalidades federadas e a autonomía das rexións e territorios
chegouse á grande unidade soviética. Só así se puido consolidar o sistema implantado,
evitando que os problemas de raíz sentimental se inducisen nos planos de construción.
Así se evitou tamén que as nacionalidades esmagadas se prestasen, obedientes, ás
instigacións do exterior ou ao seu propio resentimento e receo, entorpecendo a obra
conxunta. Claro está que a grande unidade soviética é obra do Partido Comunista; pero
eu pregunto: pode existir unidade de Partido antes de dar satisfacción completa ás
reivindicacións nacionais? Calquera español que coñeza as causas da nosa desintegración
peninsular e sinta o devezo de unidade hispánica ten que admirar o talento dos creadores
soviéticos e debe queixarse da incomprensión dos nosos estadistas.
Contra o imperialismo. Cartaz da Unión
Soviética

Se citamos a Unión Soviética como modelo de Federación para soldar pobos diferentes
e conseguir unha unidade de Estado, que xamais logrou a tiranía tsarista, tamén
poderiamos citar outro exemplo magnífico de unión, baseada en principios menos
respectábeis pero igualmente eficaces: os Estados Unidos de América. A URSS está
formada por unha federación de once nacións que se unen para constituír un Estado
e Norte América componse de 48 Estados que se federan para constituír unha nación.
Ambas as potencias, pola súa diferenciación política, económica e social, proclaman a
bondade do sistema federativo.
Agora ben; en España existen catro nacionalidades ben diferenciadas pola lingua, o
territorio, os problemas económicos e a cultura: Castilla, Catalunya, Euskal Herria sur
e Galiza. Dentro destas nacionalidades existen rexións con personalidade sobrada para
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merecer unha autonomía política administrativa que debe serlle concedida pola nación
a que pertencen. Esta é a realidade e non hai por que ocultala. É que os españois
que proclamamos a variedade nacional nos sentimos afastados do ideal hispánico?
Non, certamente. Nós consideramos o separatismo como unha idea anacrónica e só o
abrazariamos como un movemento de desesperación contra calquera tiranía. En España non
hai separatistas, e se algunha vez existiron, foi pola acción instigadora dos separadores.
O Estado centralista, afastándose das realidades vivas do país, chegou a xerar unha
mística patrioteira en perpetuo milagre de levitación. Os adoradores desta especie de deus
panteísta chamábanse soamente españois e non sabían que España foi noutro tempo algo
máis que unha palabra sagrada. Ignoraban que España foi unha unidade orgánica cando
todos os habitantes da península se chamaban españois, aínda que non falasen castelán,
Sesión inaugural das Cortes republicanas. En
primeiro lugar Casares Quiroga, Azaña e o
presidente Alcalá Zamora

aínda que falasen en catalán, basco, portugués ou galego. A este propósito será bo
lembrar unha frase do gran poeta lusitano Almeida Garrett, escrita despois da separación
de Portugal: «Españois somos, de españois debémonos gabar todos cantos nacemos na
península ibérica; pero casteláns, non». Nesta frase escrita por un gran patriota portugués
acúsase á política centralizadora como causante da desmembración de España.
A uniformidade centralista mantense de abstraccións e tende a concentrar os mandos
do Estado nun punto cada vez máis reducido, até se converter en centro ideal dun cero
enorme. Primeiro é unha rexión enorme, despois unha cidade inchada de burocratismo,
máis tarde un ministerio político para dar ordes, e ultimamente pode ser un home que
comece a berrar: Arriba España!
Os patrioteiros centralistas comungan coa sagrada integridade da patria -que é unha roda
de muíño para nós-; pero nin teñen conciencia da unidade posíbel de España nin están
posuídos dun sentimento verdadeiro de Patria española. Se un pobo non quixese morrer
asimilado, non tiña máis que un recurso: deixar de ser español. Eles, os españolistas, son
os únicos antiespañois que coñecemos. Separaron a Portugal e xa pedían fronteiras para
Catalunya. Non tardarían en provocar movementos secesionistas en Euskal Herria e Galiza.
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Así eran os patrioteiros monárquicos que causaron a traxedia actual; pero é preciso
confesar que só unha minoría de republicanos coñecía as realidades españolas e trataba
de asegurar o réxime democrático e liberal contra todo posíbel risco. Ao meu xuízo, as
vantaxes dunha República federal poden resumirse nas proposicións seguintes:
a. A organización, do Estado fundamentaríase sobre realidades vivas e permanentes e
non sobre abstraccións momificadas.
b. O problema das nacionalidades e das rexións ficaría resolto e faríase posíbel o
rexurdimento dun ideal común.
c. Suprimiríanse os motivos de conflito e formaríase unha unidade espiritual
indestrutíbel entre a periferia e o centro da península.
d. Estabeleceríase un equilibrio práctico entre os pobos diferenciados, de xeito que
ningún deles puidese pesar con exceso na economía ou na política xeral.
e. A lei non sería un privilexio para os pobos máis fortes ou máis astutos e non
produciría a ruína das rexións pequenas ou mal apadriñadas.
f.

A lei única -a federal- sería equitativa e, polo tanto, aplicaríase e cumpriríase sen
detrimento do prestixio republicano.

g. Os problemas agrarios -alicerce primeiro da economía de España- resolveríanse
atendendo ás particularidades rexionais e acrecentaríase a produción da terra e o
benestar dos campesiños.
h. Evitaríanse os repartos da miseria, que borran as localidades en que se produce e a
responsabilidade dos que a causan.
i.

O Goberno e o Parlamento central non se encontrarían ante problemas insolúbeis
por contrapostos e, polo tanto, evitaríanse solucións inxustas, covardes ou violentas.

98

j.

O caciquismo -se aínda perdurase- veríase obrigado a vivir nos organismos locais ou
rexionais, exposto sempre á xustiza directa do pobo e salvaría o prestixio do Poder
central.

k. Os pobos preguiceiros ou anémicos recobrarían alentos e forzas co simple exercicio
da autonomía.
l.

Minoraríanse as posibilidades dun burocratismo retardador e alixeiraríase a acción do
Estado.

m. Os problemas de raíz sentimental -nacidos do amor ás liberdades locais- deixarían
de interferir coas altas preocupacións do Goberno central.
n. O libre desenvolvemento das culturas nacionais e rexionais enriquecería o acervo
espiritual de España.
o. O Estado estaría presente e vixiante en todos os pobos e non exposto á
incompetencia dos gobernadores civís ou dos propios ministros.
p. O Estado estaría en contacto co pobo e os españois chegarían a interesarse pola
política xeral, abandonando a súa tendencia demagóxica.
q. Aboliríase o espírito asimilista que causou a desintegración peninsular e daríase o
primeiro paso cara a unha Confederación ibérica.
Este último punto merece algunhas aclaracións, porque constitúe un dos máis altos anhelos
do hispanismo e é a obsesión do partido a que pertenzo. En España acolleuse sempre con
indiferenza a idea da Confederación ibérica, porque na subconsciencia dos patrioteiros se
abeiraba o desexo de tomar pola forza o que se perdera por necidade. Só os galeguistas
auscultamos o sentimento patriótico dos nosos irmáns e sabemos que a idea é posíbel.
Portugal conquistou violentamente a súa independencia, máis que por romper a unidade
hispánica por non someterse á tiranía centralista. Portugal non quería morrer asimilada por
Castela e nun rapto de xenio rompeu os vencellos familiares, pediu separación de bens e foi
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vivir a súa vida na mellor fachada do lar común, na gran fachada do Atlántico. En realidade
Portugal separouse de Castela pero non de España. É preciso, pois, crear unha organización
estatal capaz de atraer a Portugal ao seo da familia hispánica. Moitos intelectuais
portugueses declaráronse partidarios da unión pactada, en canto abolido o sistema unitario
e centralista e cando se recoñeza o dereito de autodeterminación ás nacionalidades; pero
especialmente a Galiza, que é a chamada a desempeñar un papel reconciliador entre os
dous Estados peninsulares. Non hai ningunha dúbida de que coa República federal española
daríamos o primeiro paso cara á Confederación ibérica; pero...
«Unha Confederación é un casamento e neste caso Portugal sería a noiva; pero esta noiva
achegaría ao matrimonio un magnífico dote e, por moi namorada que estivese, é natural
que pense nos riscos que corre o seu dote, porque o home non deu mostras de ser bo
administrador...» Así se expresaba ante min un agudo político portugués. A cuestión das
colonias é un tema do pacto confederal que batería cos intereses británicos. Non esquezamos
que a Confederación ibérica se convertería nunha poderosa potencia, señora do terceiro imperio
colonial. A unión de España e Portugal converteríase nun feito grave, se cadra irrealizábel a
curto prazo; pero debemos incorporalo ao ideal republicano. Non hai dúbida de que ao final da
guerra podemos dar o primeiro paso a fin de que os portugueses se sintan atraídos. O tempo,
as circunstancias, os factores imprevisíbeis poden abrir o camiño. Quen sabe!
Que aconteceu nas Cortes Constituíntes para que se desestimara o criterio federalista?
Foi un deputado galego quen suxeriu o problema ao discutirse o artigo 1° da Constitución.
Aquela noite, a maioría dos deputados estabamos dispostos a votar a prol da proposición
federalista; pero ergueuse Alba (un monárquico disfrazado) para dicirlles aos republicanos
que debían meditalo mellor, como se non tivesen tempo de meditar desde 1873 a 1931.
Ao día seguinte falou o Goberno por boca de Niceto Alcalá Zamora e a República
converteuse en... federábel. Pronunciáronse grandes discursos para repetir argumentos
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xa expostos hai trinta anos por don Antonio Maura e triunfou o sentido monárquico do
patriotismo. Non se fixo máis que invocar a pantasma metafísica da soberanía para que de
nada servisen as leccións do primeiro ensaio republicano.
Aquí convén comunicar as miñas impresións persoais, que me servirán para desculpalo
todo, porque eu coido que os erros nin en política se poden confundir cos delitos, aínda
que produzan os mesmos efectos e resultados.
A implantación dun novo réxime debe coller aos seus dirixentes no desterro, exiliados polo
réxime que se derruba. Así, os dirixentes forman o plan de organización e de goberno,
atraídos amorosamente polas realidades do país que devecen por redimir e que xamais se
arreda do seu pensamento. Pero cando os dirixentes viven no país porque o vello réxime
-vello e podre- carece de enerxías para defenderse, daquela os dirixentes alimentan os
seus devezos con abstraccións e dirixen o seu pensamento cara aos sistemas ensaiados
noutros países.
Isto debeu acontecer cando o Goberno provisional da República se apresurou a chamar
a catrocentos cidadáns para que entre todos confeccionasemos unha Constitución. E
nós, os deputados constituíntes, compuxemos a Lei fundamental do Estado cos máis
fermosos principios que puidemos recoller nas diferentes Constitucións do mundo.
Procedemos como se o réxime republicano estivese consolidado e o noso liberalismo foi
tan inocente que aqueles mesmos elementos que non se atreveron a soster ou amparar
a monarquía se animaron a combater a República. E os mesmos deputados que votamos
aquela Constitución liberal e democrática tivemos que promulgar unha Lei de excepción
-completamente anticonstitucional- que se chamou a Lei de defensa da República. E esta Lei
foi a que serviu ao Goberno Lerroux-Gil Robles para perseguir os republicanos.
Por isto eu pensei, e díxeno, que a Constitución era unha arboriña florecida á que tíñamos
que amparar con estacas. E que podía acontecer o que moitas veces acontece: que secase
a arboriña e que prendesen as estacas. O feito de que as Constitucións liberais sexan
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letra morta en España non debe achacarse a rebeldías do pobo senón a insuficiencias da
mesma lei. Se as leis provisionais e de excepción son as máis permanentes e definitivas
débese a que son as únicas que se ditan en virtude de realidades non previstas na Lei
fundamental; son aquelas leis que se promulgan en virtude de feitos que producen a
sorpresa dos lexisladores. A verdade é que en España as desgrazas sempre sorprenden os
políticos e as bombas estoupan sempre no asento dos gobernantes. Así eramos.
Na etapa constituínte iniciouse coa Lei de reforma agraria o reparto da terra dos grandes
terratenentes aos campesiños que a traballaban, creáronse moitos milleiros de escolas e
déuselle un gran pulo á instrución primaria e secundaria, iniciouse unha serie de reformas
sociais para dignificar a existencia dos traballadores campesiños e para salvar da miseria
aos obreiros que cobraban salarios de fame. Pretendiamos que todos os españois -obreiros,
campesiños, empregados e intelectuais- traballasen en paz e vivisen baixo un réxime de
xustiza. E contra a realización destes propósitos -netamente cristiáns- alzáronse desde un
principio os malos españois e despois produciron esta horrorosa guerra, que foi civil nas
súas orixes pero que se transformou en loita nacional e de independencia pola Patria.
Vós coñecedes esta verdade; pero poucos saben que as reformas republicanas foron iniciadas
con demasiada timidez polo desexo imposíbel de harmonizar todos os intereses en pugna. Non
había no Goberno nin nas Cortes un propósito decidido de transformar España, devolvéndolle
un verdadeiro ser, e polo tanto, non existiu a revolución nin ao movemento sedicioso se lle pode
chamar contrarrevolucionario. Toda a obra republicana podía ser iniciada desde o poder por un
partido conservador de calquera país civilizado.
Todas as reformas da República suxeitáronse a un criterio de termo medio e a
xenerosidade constitucional, no que se refire ás autonomías, é unha proba máis de
indecisión. Lembremos as incidencias do preito autonomista.
Empecemos por unha anécdota. Érase un monárquico, fanatizado pola sagrada unidade e
separador de Catalunya. Un día apareceu cunha unlleira. A dor chegáballe ao corazón e non
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lle deixaba durmir. Aloumiñaba o dedo enfermo, envolto en algodóns. Daquela un deputado
que votara nas Cortes o Estatuto catalán díxolle, para desquitarse das inxurias que o
monárquico acostumaba dirixirlle: «Seica che doe o dedo, eh? Por que non o desprezas e
o cortas? Porque che doe. Claro! Dóeche porque é unha parte da unidade do teu corpo. Se
sentiras, como dis, a unidade de España, doeríache Catalunya e non a odiarías».
Nesta anécdota veredes as dúas mentalidades en pugna; pero ningún dos dous é o que
convén a España, porque a intransixencia dos monárquicos e a tolerancia dos republicanos
non pode confundirse coa solidariedade que cobizamos os federalistas. A cuestión catalá
-igual que a basca e a galega- non é un delito que deba reprimirse, nin unha enfermidade
Manifestación a prol do Estatut en
Catalunya.1932

que poida curarse. Esa cuestión -mellor dito, ese feito- é unha proba da vitalidade dun
órgano que reclama garantías legais para funcionar dentro do Estado. E ese Estado non
pode ser o artefacto xa descomposto que a República recibiu da monarquía.
Certo que as Cortes Constituíntes estimaron a importancia do problema de Catalunya
e que trataron de resolver con xenerosidade (cousa inconcibíbel no réxime anterior);
pero a solución autonomista era obrigada para remediar vellas discrepancias e cumprir
compromisos recentes. O Estatut de Catalunya foi, como se dixéramos, unha receita de
médico formulada por un avogado.
Os republicanos cometeron o grave erro de conceder soamente a autonomía de
Catalunya, pondo atrancos case invencíbeis aos anhelos das demais rexións, porque
así apareceu o Estatuto catalán -ante as olladas dos demais pobos- como se fose un
privilexio que a República lle outorgaba á rexión máis forte. Ignoraban que o problema
da descentralización político-administrativa era un problema constituínte que debía ser
abordado nas primeiras Cortes da República para non defraudar a opinión da periferia e
co fin de que o novo réxime ficase definitivamente constituído e garantido? Ignoraban
que para evitar calquera movemento de secesión -temor que existía daquela- non era
razoábel outorgar un Estatuto autonómico á rexión máis viva e poderosa de España, sen
contrapesalo con outros Estados autonómicos que asegurasen un equilibrio permanente
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do Estado? Ignoraban, entón, que se necesitaba restabelecer, vigorizar e coordinar a
función dos órganos vivos do país, para que a República puidese vivir asentada en réxime
de verdadeira democracia?
A xenerosidade constitucional non foi espontánea. Débeselle a Catalunya ou, mellor dito,
a Barcelona. Catalunya representa pola súa industria progresiva, a súa potencialidade
económica e o seu nivel social de vida, tanto como o resto de España e ademais ten unha
cidade populosa, máis grande que Madrid e voceiro enxordecedor das aspiracións catalás.
E Catalunya xa era autónoma de feito e de dereito cando discutía o seu Estatuto nas
Cortes. Tamén se lle debe algo a Euskal Herria sur porque tiña valedores precavidos no
Goberno provisional da República e as voces do nacionalismo basco furaron máis dunha
vez os tímpanos da capital de España. Pero as aspiracións autonomistas de Galiza non
pesaron nada no ánimo do Goberno e das Cortes, cometéndose con iso unha inxustiza
e unha torpeza, porque a personalidade dun territorio depende dos seus antecedentes
históricos e das súas características permanentes pero non da vontade arbitraria dos
seus habitantes nun intre dado. Isto á parte de que os plebiscitos son case sempre
mistificacións legais e máis aínda cando se realizan sen control. O feito de aprezar
soamente a vontade do corpo electoral para conceder un Estatuto autonómico é unha
proba flagrante do descoñecemento das realidades e necesidades de España.
É evidente que os republicanos non consignaron os principios autonomistas na Constitución
porque os considerasen necesarios para a defensa das institucións republicanas e a boa
organización do Estado, senón para cumprir os compromisos adquiridos no pacto semisecreto
de San Sebastián. Por isto a xenerosidade está consignada con tantas precaucións que, en
realidade, o principio é unha transacción entre o federalismo republicano e o tradicionalismo
absolutista, algo entre autonomía e foro.
Todo se lle debe a un político intuitivo e clarividente, gran republicano e mellor español
que semellaba: Macià. Este home foi un dos poucos republicanos que aproveitou as
leccións da primeira República.
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En 1873 os cataláns dispúñanse a proclamar o Estado catalán conforme os principios
federalistas. Tiñan todo preparado: a organización, os servizos, un empréstito contratado
cun banco, etc. Non fallaba máis que asomarse ao balcón da Generalitat e proclamar
a soberanía de Catalunya. Pero Figueras e Pi i Margall confiaban nos pactos políticos e
coidaban que se podía organizar federativamente a República por un acordo pacífico das
futuras Cortes e aconsellaron aos cataláns que desistiran dos seus propósitos. Os cataláns
accederon e cando algúns meses máis tarde presentaron a súa demanda nas Cortes,
ergueuse Castelar -o Lerroux da primeira República- para dicir que os anhelos federalistas
se queimaran en Cartaxena.
Os republicanos cataláns sabían isto e aproveitaron a lección. En Barcelona proclamouse
a República catalá cando en Madrid se proclamaba a República española. Tentaban os
cataláns constituír un Estado independente, separado de España? Non, por certo. Os cataláns
Campaña a prol do Statut de Catalunya

proclamaron a República de Catalunya porque querían formar parte do Estado español
en virtude dun pacto federativo que só se podía celebrar consagrando previamente a súa
soberanía. E consagrárona por un acto revolucionario e victorioso, que por ter a asistencia
total do pobo, xa era lexítimo. Xurdiu, pois, un Goberno provisional da República española e
un Goberno provisional da República catalá.
Aconteceu que tres ministros do Goberno provisional de Madrid se trasladaron en avión a
Barcelona, o día 17 de abril, para parlamentar cos cataláns. Eran portadores de promesas
plenas de sinceridade, semellantes ás que nun día fixeron Figueras e Pi i Margall e que
despois non puideran cumprir.
Pero Macià, o intuitivo, cando viu perdidas as súas ilusións federalistas de español exixiu
-como catalán- garantías de presente a fin de que non se truncasen tamén as súas
ilusións autonomistas. Ben estaba o pacto de San Sebastián e a prevista comprensión
das futuras Cortes; pero Catalunya non quixo interromper as liberdades que ela mesma
restabelecera. E por decreto publicado na Gaceta de Madrid o día 21 de abril, recoñeceuse
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o Goberno autónomo de Catalunya, a oficialidade do idioma catalán, etc. Catalunya, pois,
foi autónoma por decreto.
Catalunya necesitaba un Estatuto para garantir a permanencia do seu réxime autonómico.
Para isto a Generalitat de Catalunya -anticipándose á xuntanza das Cortes Constituíntesaprobou un proxecto de Estatuto e someteuno a plebiscito popular, en cumprimento do que
se acordara na xuntanza dos dous Gobernos provisionais.
Este documento contiña os anhelos de Catalunya e foi entregado á decisión das Cortes,
antes de iniciarse a confección da Lei fundamental. Ninguén ignora que o Estatuto serviu
de base obrigada para redactar o título primeiro e os artigos 4, 49 e 50 da Constitución.
Velaí cómo a segunda República foi federal, abrindo as portas aos anhelos autonomistas.
É preciso repetir que aquelas Cortes que encarnaban os devezos populares de toda
España, se dispuñan a votar favorabelmente unha emenda dos federalistas, pero a
intuición foi vencida pola lóxica. Os deputados intelectuais e sen partido que sentaban
nun grupo formando o que chamabamos o Olimpo parlamentar -case todos eles facciosos
Capa do Estatut de Catalunya

na actualidade- afogaron a decisión intuitiva daquelas Cortes netamente populares.
Afogarían, igualmente, toda xenerosidade constitucional se fose posíbel desestimar
as pretensións de Catalunya. Non en van estabamos vixiados polas estatuas dos Reis
Católicos que se alzaban ao xeito de maceiros no retablo presidencial.
Era moi xusto que as Cortes examinasen o Estatuto catalán co fin de que as súas demandas
non adiantasen as prerrogativas constitucionais; pero as Cortes xa estaban controladas
polos centralistas do Olimpo e non se respectou ao máximo a vontade de Catalunya,
rebaixando caprichosamente as súas demandas. E eu preguntábame e pregunto: En cal
outro Estatuto autonómico pensaban aplicar a xenerosidade da Constitución?
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Todo nos fai supor que sen as intelixentes previsións daquel grupo de homes que presidía
Macià, esta segunda República incorrería nos mesmos erros que mataban a primeira. E pola
intuición de Macià fixéronse posíbeis as aspiracións de Euskal Herria e Catalunya.
Ao meu xuízo pódense resumir os prexuízos que produciu a República unitaria nos
seguintes termos:
a. Creouse unha República federal e non se lle deu ao Estado unha estruturación
definitiva no período constituínte, contravindo as doutrinas do republicanismo
español.
b. Por unha falsa estimación da soberanía agochouse o problema real das
nacionalidades, prolongando a ficción unitaria que inventou a monarquía.
c. As aspiracións autonomistas quedaron interrompidas e adiadas por obstáculos de
trámite legal e non se liquidou ao seu debido tempo o uniformismo monárquico.
d. Estimouse a vontade dos pobos -estimulada moitas veces por factores transitorios- por
encima dos antecedentes históricos do seu territorio e da súa diferenciación natural.
e. Non se quixeron satisfacer máis que as demandas urxentes de Catalunya e
disfrazouse este compromiso con prerrogativas xerais que non pensaban cumprirse.
f.

As trabas dos artigos 11 e 12 da Constitución incitaban a mistificacións da cidadanía
e os Estatutos autonómicos ficaban a mercé de calquera grupo político que quixese
oporse a eles.

g. Consideráronse os Estatutos autonómicos como recursos terapéuticos para
amortecer os devezos perniciosos dun pobo, pero non como solucións liberais para
soldar os diferentes pobos que integran España.
h. O Goberno provisional concedeu a Catalunya antes da promulgación do Estatuto
algunhas liberdades que co mesmo dereito precisaban e merecían outros pobos.

107

i.

O problema das linguas españolas no seu xeito pedagóxico só se estimou para
Catalunya e non se atenderon as reclamacións doutros pobos.

j.

As Cortes minguaron o Estatuto catalán por embaixo das prerrogativas que elas
mesmas consignaran na Constitución.

k. Non se concedeu máis que unha autonomía e este privilexio excitou a xenreira
contra Catalunya sen curar os receos do pobo catalán.
l.

A seguranza da República -agás Catalunya- dependía dos fíos que conducían ao
Ministerio da Gobernación e a distancia borraba os indicios de perigo.

m. Por non ser federal a República fíxose posíbel o triunfo dos militares nalgunhas
provincias e non se esmagou definitivamente os sublevados.
Para aclarar algúns conceptos que eu vertín -tales como o das previsións esaxeradas e
maliciosas da Constitución- vou sinalar só un caso.
Entrega do Estatuto catalán por Francésc
Macià a Manuel Azaña. Sentados de esquerda
á dereita Marcelino Domingo, Santiago
Casares Quiroga, Azaña e Macià

A condición de que o Estatuto teña que ser aceptado polas dúas terceiras partes do corpo
electoral é dunha inxustiza manifesta. Se o número de votos favorábeis se relacionase
co número de votantes en vez de o relacionar co de electores, podería exixirse, mesmo,
unha porcentaxe máis elevada sen cometer ningunha iniquidade. Todos sabemos que nas
eleccións honradas a porcentaxe de votación é máis elevada nas cidades que no campo, e
por esta razón Galiza dará sempre unha porcentaxe menor que Catalunya. A porcentaxe
normal de votación en Galiza ten que ser, mesmo, menor que en Castela porque a
poboación galega non só é rural senón que está espallada. Pero ademais, Galiza está
en constante movemento migratorio, con electores ausentes e cidadáns presentes que
aínda non puideron ser incluídos no censo electoral. Pois ben; os galegos pedimos que
a porcentaxe de votación favorábel que se exixe no plebiscito do Estatuto se refira aos
votantes, aínda que se elevase máis, pero desestimouse a nosa emenda.
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Con todo, é preciso recoñecer que o vello sistema unificador e centralizador da monarquía
-infiltrado habilmente no corpo acabado de nacer da República- non tivo máis remedio
que pactar con algunhas aspiracións contrarias, insubornábeis e invencíbeis. Así se
abriron as portas da Constitución para se iniciar en España unha época renovadora. O
centralismo ficou ameazado de morte pola virtude dunhas palabras estampadas no código
fundamental da República. E aínda que non se producise esta guerra -capaz de renovalo
todo- e aínda que se inducisen os políticos de sequeiro a vitoria sería a nosa (nós somos
a periferia). Para que xulguen vostedes, vou ler o artigo 12 da Constitución: «Para a
aprobación do Estatuto de rexión autónoma requírense as seguintes condicións:
a. Que o propoña a maioría dos seus concellos ou, cando menos, aqueles nos cales os seus
municipios comprendan as dúas terceiras partes do censo electoral da rexión.
b. Que o acepten, polo procedemento que sinala a lei electoral, polo menos as dúas
terceiras partes dos electores inscritos no censo da rexión. Se o plebiscito fora negativo,
non poderá renovarse a proposta de autonomía até transcorridos cinco anos.
c. Que o aproben as Cortes.
Estes requirimentos cumpríraos Catalunya nas condicións excepcionais que indiquei, tendo
xa un Goberno autónomo que funcionaba como tal. Polo tanto, os precedentes de Catalunya
-semellantes aos da mesma República-, non podían servir de base para ditar preceptos
xerais, porque as demais rexións non estaban no mesmo caso. Catalunya xa dispuña
dun poder lexítimo -formado paralelamente ao poder da República- cando confeccionou
e plebiscitou o seu Estatuto. A pesar das dificultades, Euskal Herria sur e Galiza lograron
vencelas, pero en distintas condicións e a destempo. Digo a destempo porque se se tivesen
creado tres baluartes inexpugnábeis da República, esta guerra non sería posíbel.
O Goberno da República concedeu un decreto xenerosísimo ás deputacións bascas como
instrumento xurídico que lles permitise efectuar o plebiscito cando o estimasen axeitado.
E este decreto concedéuselles antes de iniciar ningún trámite, abondando para iso unha
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petición dos organismos provinciais do País Basco. E a pesar de todo, Euskal Herria sur
necesitou tres anos de loita parlamentar para ver satisfeitos os seus anhelos lexítimos de
liberdade.
O día 5 de agosto de 1933 foi proposto o Estatuto basco polos concellos reunidos en
Vitoria, e o 5 de novembro do mesmo ano celebrouse o plebiscito popular, que gañaron
por un 87 por cento do censo. A finais de decembro de 1933 presentouse ás Cortes, sendo
boicoteado polo Goberno Lerroux. Finalmente, o Estatuto basco foi novamente presentado
ás Cortes da República o 15 de abril de 1936, despois do resoante triunfo da Frente
Popular, sendo aprobado polo Parlamento o día 1 de outubro de 1936, en plena guerra.
Con este acto logrouse que a enorme forza do nacionalismo basco -profundamente
católico- se incorporase afervoadamente á loita que o pobo español sostén contra o
fascismo, en contraste coas masas católicas de Nafarroa, que defenden a reacción.
Galiza bateu con dificultades insuperábeis. Primeiro reclamamos do Goberno unhas
normas xerais de procedemento, que non logramos obter e daquela propuxémonos
demostrar con feitos indiscutíbeis a vontade do noso país. Sen decreto ningún cumprimos
o primeiro trámite constitucional. En decembro de 1932 a inmensa maioría dos concellos
galegos reuniuse en Compostela e propuxeron o Estatuto autonómico. Eran 256 concellos
(só faltaban 63) e compuñan o 80 por cento da poboación de Galiza. Despois de cumprir
o primeiro trámite, pedimos un decreto para celebrar o plebiscito popular e, ao cabo de
Capa do folleto explicativo do Estatuto vasco

cinco meses, recibimos unha autorización pouco xenerosa, en comparación coas que antes
se concederan.
Se o decreto tivese chegado a tempo, Galiza presentaría o seu Estatuto ás Cortes Constituíntes;
pero tivemos que agardar porque a autorización contiña tales condicións que só nun momento
excepcional lograríamos o triunfo. E o momento presentouse coa vitoria da Fronte Popular.
O día 28 de xuño de 1936 celebrouse o plebiscito, que gañamos en todas e cada unha das
circunscricións provinciais; e despois de cumprir escrupulosamente todos os trámites que a
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Constitución exixe, presentouse o Estatuto galego ás Cortes da República o día 15 de xullo, tres
días antes do alzamento criminal dos militares. Non chegamos a tempo; pero o noso Goberno
-que non renuncia á súa xurisdición no terreo que ocupan os rebeldes- e as Cortes -que velan
pola soberanía da República- deron estado parlamentar ao Estatuto de Galiza, o cal foi recibido
e lido na sesión de Montserrat celebrada o día 1 ° de febreiro deste mesmo ano.
Vanme vostedes permitir unhas conclusións que aclararán a importancia do tema.
España será, tarde ou cedo, -quéirase ou non se queira- unha República federal. Por
imperativo xeográfico non será posíbel, baixo ningún réxime, o triunfo definitivo da
política centralizadora, porque calquera violencia de tipo asimilista creará resentimentos
separadores. Por non afirmarse a unidade ibérica no recoñecemento das nacionalidades
españolas e na unión libremente consentida de todas elas, puido chegarse á separación de
Portugal e podería chegarse, en efecto, a unha España rota.
O proceso de descomposición sería inevitábel para abolir o artificio estatal; pero despois
sería igualmente inevitábel a unidade federativa que reclaman imperiosamente as
complexas realidades da nosa península. Non sería mellor constituír, na paz dun acordo
parlamentar, unha federación natural das nacionalidades hispánicas para reforzar e previr
a desavinza dos vencellos familiares? Presentimos que despois da guerra se vai realizar o
noso ideal federalista, que consideramos indispensábel para unha paz duradeira, porque
sen mudar a estrutura política do Estado, non será viábel unha transformación económica e
social de España.
Nos trece puntos que o Goberno da República lanzou ao mundo para explicar os fins da
nosa loita, vese ás claras a solución. No 4° punto declárase que a estrutura xurídica
e social da República será obra da vontade nacional libremente expresada mediante
un plebiscito; o cal equivale a declarar revisábel a Constitución vixente. No 5° punto
declárase o respecto ás liberdades rexionais, sen menoscabo da unidade española, así
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como a protección e o fomento do desenvolvemento da personalidade e particularidade
dos distintos pobos que integran España; o cal quere dicir que os estatutos aprobados ou
presentados ás Cortes rexerán despois da guerra.
Velaí, ao meu xuízo, o problema resolto. Catalunya é autónoma, Euskal Herria sur tamén
o é. Galiza presentou o seu Estatuto e será aprobado en canto quede libre o seu territorio
-hoxe invadido pola barbarie fascista-. E como a federación española debe constituírse a
base dos catro grupos nacionais -Catalunya, Euskal Herria, Galiza e o resto de España,
que son os únicos que teñen personalidade natural para pactar, é evidente que ao final da
guerra disporán de autonomía as tres nacionalidades esmagadas -así están consideradas
pola III Internacional e como tales foron recibidas no Congreso de Minorías Nacionais
Europeas adscrito á Sociedade de Nacións. Pero aínda que non se cumprisen as condicións
que exixen os principios federalistas, é dicir, o pacto, a República federal do 14 de abril
transformarase de feito en República federal».
Asistentes ao IX Congreso de Nacionalidades
Europeas en Berna no que se recoñeceu a
Galiza coma nación europea.

Juan Zamora.- Nós coñecemos hoxe a través das súas palabras o pensamento de
Castelao; pero a alma de Castelao está no seu lapis. Esta noite, en Prado 210, na Casa da
Cultura, inaugúrase a exposición dos debuxos e estampas de Castelao.
O día vinte teremos a honra de recibir na Universidade a visita do gran mestre do Dereito
Constitucional Español, Fernando de los Ríos.- (Aplausos).
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Capítulo VIII
Viaxe á Arxentina
Nos Estados Unidos Castelao, pola súa iniciativa, lograra que se unisen as sociedades
galegas na Casa de Galicia. En Cuba, como vimos, avivou o sentimento dos seus
compatriotas por medio de conferencias, mitins e exposicións das súas estampas de
guerra. Acabada a guerra civil, gañou a súa vida en EUA dando cursos e conferencias
sobre temas artísticos en centros de ensino, así como vendendo acuarelas e debuxos de
negros, cuxa vida e costumes lle interesaron. Soubo recollelas en estampas maxistrais, a
pesar da escaseza da súa visión.
Pero o desexo de volver á Arxentina, de onde gardaba lembranzas de neno, e onde estaban
a maioría dos seus amigos esparexidos polo mundo, fixo que decidise viaxar a este país.
Por este motivo embarcou en New York, rumbo a Buenos Aires, en xullo de 1940. no vapor
La Argentina e chegou a Montevideo, onde acudiu a recibilo unha nutrida representación
Castelao en Montevideo

das entidades galegas de Arxentina. A colectividade galega do Uruguai ofreceulle unha
recepción aproveitando esta escala. Nese convite deuse a curiosa circunstancia de se
reuniren, despois de 20 anos, os tres redactores de El Barbero Municipal: Castelao, Rey
Baltar e Eduardo Dieste. Ao día seguinte, o 16, chegou o barco ao porto de Buenos Aires...
Non hai que dicir que o recibimento foi todo un acontecemento polo entusiasmo e o
número de asistentes. E alí estivo tamén, como en Montevideo, unha delegación basca
presidida por quen fora conselleiro de Comercio do Goberno basco, Ramón M Aldasoro,
que era o delegado do citado Goberno na Arxentina. Aldasoro acudiu acompañado polo
profesor Archanco.
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Castelao agradeceu a presenza basca no peirao e comentou aos representantes bascos a
súa gratitude polas atencións que lle dedicaran en New York os membros da Delegación
Basca en Estados Unidos, presididos por Manuel de la Sota. Comentoulle, así mesmo, a
Aldasoro que era abraiante o prestixio e a consideración que lograran nos medios políticos
e sociais estadounidenses os citados representantes de Euskal Herria sur.
A guerra mundial comezara e o presidente do Goberno basco, José Antonio
Agirre, desaparecera en Bélxica. Aldasoro desde Arxentina, así como a delegación
norteamericana, loitaban por lograr localizar o lehendakari para que non seguise a sorte
de Compayns e outros dirixentes republicanos.
Naquel intre, a chegada de Castelao foi un grande acontecemento político. Un grupo de bascos
quixo ofrecerlle unha demostración de afecto na sociedade Laurak Bat de Buenos Aires.
Dous días despois da súa chegada, Castelao plasmou o seu saúdo nunhas liñas que foron
reproducidas no órgano de prensa da Delegación do Goberno Basco na Arxentina, Euzko Deya.
Dicía Castelao:
«Ao chegar a este país xeneroso, onde nada me é estraño, recibíronme os brazos do Dr.
Aldasoro coa emoción que os bascos saben pór sempre nos seus afectos; pero esta aperta
non foi só a expresión dunha vella e sólida amizade persoal, porque o noso encontro
renovará e consolidará ideais patrióticos que xamais se poden cancelar. Os bos galegos
sentimos a dor e o martirio do País Basco e unímolos aos nosos propios sentimentos,
pero superándoos coa fe que os patriotas temos no destino histórico da nosa Patria. Non
esquecín o momento en que biquei a Árbore de Gernika e con aquela mesma emoción,
saúdo desde Euzko deya todos os bascos leais radicados en América».
Castelao
Buenos Aires, 18- VII-1940
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O 18 de agosto, organizado polo Centro Gallego de Buenos Aires, ofréceselle un banquete
de máis de mil comensais, en que pronuncia un discurso moi elocuente. Posteriormente
pronuncia unha gran conferencia sobre Galiza e Valle Inclán, no Colegio Libre de Estudios
Superiores de Buenos Aires.
No Ateneo Pi i Margall do Casino Republicano Español, pronuncia unha conferencia sobre as
minorías étnicas do Estado español. Esta conferencia é glosada amplamente en Euzko Deya
por Víctor Ruiz Añibarro e Juan Zubia. Polo seu interese e por ilustrar sobre os asuntos que
suscitaban tales comentarios, reproducimos ambos os artigos:
Buenos Aires, 30 de outubro de 1940
CON MOTIVO DUNHA CONFERENCIA
CASTELAO E OS POBOS IBÉRICOS
Un dos aspectos do problema de España -e non o menos profundo seguramente- foi
abordado con toda concreción e tamén con toda valentía, por Alfonso R. Castelao,
o sábado pasado, nunha conferencia pronunciada no Ateneo Pi i Margall, do Casino
Republicano Español: o das minorÍas étnicas asentadas no Estado español.
Lembrabamos oíndo a Castelao que, no curso da guerra, unha das figuras preeminentes
republicanas, Martínez Barrio, lamentara que a segunda República non o encarara con
máis decisión. Chegaba a dicir o citado político naquela ocasión, que semellante timidez
fronte a un problema cuxa realidade se recoñecera e se previra, constituíu unha das
posibilidades -e non a menor- do levantamento militar, cuxa consecuencia foi o tráxico
derrubamento da República.
Castelao abunda nesta crenza e razóaa amplamente. É certo que os factores do réxime
instaurado o 14 de abril de 1931 previron, como antes dixeramos, esta latexante realidade
de España e que operaron sobre ela, pero non coa enerxía que requiría a súa solución. Naceu
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a República cun carácter federábel, cando debeu telo decididamente federal. Non sería xusto
negar a boa intención dos dirixentes da República e aínda haberá de se recoñecer que a
aprobaron, ao deixar aberta na Constitución a canle oportuna para que discorresen por ela
os dereitos e as necesidades dos núcleos étnicos implicados polo Estado. Púxose en marcha
mesmo o Estatuto autonómico de Catalunya. Pero con todo, pecouse de indecisión.
A segunda República -seguimos a Castelao no sentido da súa disertación- debeu
estabelecerse con firmeza sobre o alicerce da positiva diversidade dos núcleos raciais e
históricos, en lugar de prover a priori nesta necesidade, que podería considerarse biolóxica.
Longos anos de mimetismo político, de centralismo, demostrarán esta conveniencia.
Falouse moito da unidade política de España e das súas grandezas. Pero os seus apoloxistas
ignoran que unha gran parte dos feitos históricos que contribuíron a esa grandeza se
produciron cando a unidade española non supuña, precisamente, nin con moito, un Estado
centralizador, negador de canto significa personalidade natural dos pobos ibéricos. A maior
parte das empresas de carácter histórico, levadas a cabo por España, teñen lugar cando
os seus pobos diversos conservan aínda as súas leis propias, as súas institucións públicas
xenuínas. E é, xustamente, cando xorde o Estado centralizador, o Estado autoritario, que
tende a uniformar o que por natureza é vario e preciso; por conseguinte, unha ordenación
xurídica varía tamén cando se produce a decadencia de España, cando sobreveñen os feitos
que a fan recuar na súa posición no concerto do mundo. Esta verdade tamén a descoñecen,
máis ou menos, os que queren manter a toda custa o estandarte da unidade española,
disposto ao seu gusto e, desde entón, sen grandes escrúpulos cronolóxicos.
En realidade, se se examina ben a historia, pódese ver que a unidade española, que
sinala días de esplendor, non é a que escraviza cunhas leis únicas, sen flexibilidade,
descoñecedoras de toda peculiaridade, ao Condado de Catalunya, aos reinos de Galiza, de
Aragón, de Valencia, de Nafarroa, ao Principado de Asturias, aos señoríos de Bizkaia e de
Gipuzkoa...
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Todos estes pobos, sen mingua da súa personalidade, sen que as súas leis e o seu
verdadeiro espírito público se quebranten, toman parte nas altas empresas de navegación,
das descubertas ultramarinas e da colonización. Hai nesta coincidencia de esforzos, no
que de ímpeto nobre hai neles, un sentido de eternidade.
Por que non cifrar nesta coincidencia e no seu sentido o significado da unidade española?
Por que debe entenderse que a unidade debe ser coerción e desaparición do espírito dos
pobos ibéricos?
A acción política centralizadora, a obra castelanizante non produce nada proveitoso;
non sobrevén dela unha harmonía nova como algúns pretenden. Moi pola contra, dela
derivan preitos e discordias. A moda política oitocentista, á que ceden os homes da
primeira República -isto obsérvao Castelao- non achega a España ningunha utilidade.
As lexislacións uniformes que xorden das sucesivas constitucións baten coas múltiples
realidades xeográficas, históricas e étnicas do chan peninsular. As lacras políticas atopan
en tal estado de cousas campo propicio para se desenvolveren. Nos anos finais do século
pasado e no que vai do presente, aparecen o caciquismo, o encadramento electoral, os
equipos gobernamentais de quenda, o estatismo nas normas de goberno, os distritos
electorais hereditarios, a título de patrimonio familiar, o que Azaña chamou burgos podres.
Folla do acto antifascista en Montevideo.1943

En Catalunya, en Euskal Herria, en Galiza, aparece o que se denominou separatismo, que
no fondo é unha exacerbación explicábel ante a obra anuladora da personalidade destes
pobos: o centralismo absorbente non deu, pois, ningún froito bo.
A segunda República viña con esta experiencia. Se viña sobreporse a toda unha morea
de erros, dar uns rumbos novos á vida de España, era lóxico que non eludise este erro
fundamental.
Hai que repetir que non o eludiu; pero tamén debe repetirse que o encarou de feito cun
espírito vacilante. Castelao opina rotundamente que debeu constituírse sobre un sistema
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federal decididamente. O Estado republicano e as esencias democráticas a que respondía
estarían nel mellor defendidos ante as ameazas dos seus inimigos.
Por que? Aquí vén a conto a crenza de Martínez Barrio e do propio Castelao de que o
feito de non ter dado rápida e enérxica solución a este problema, facilitou o alzamento
antirrepublicano. A República tería nos diversos territorios unha defensa e un valemento
máis amplos e mellor organizados; os seus resortes vitais teríanse multiplicado e estendido
e os seus adversarios estarían máis sometidos á súa acción. Ante a sublevación militar
-di Castelao- Galiza ficou prendida e inerme nos fíos tendidos entre ela e Madrid. O
centralismo, o que do centralismo monárquico ficaba en pé aos cinco anos de República,
que practicamente era a maior parte, constituía un elemento propio dos seus inimigos, apto
en consecuencia para as súas maquinacións. Como non ían moverse nel vantaxosamente?
Entre as opinións relativas ás orixes e ás consecuencias da guerra que exhibe o
señor Azaña no seu libro La velada de Benicarló hai unha sobre este tema. Un dos
personaxes sinala que os gobernos autónomos obraron en certo xeito e en determinados
aspectos á marxe do goberno da República, con prexuízo da empresa común, ante a
rebelión antirrepublicana. Aínda dando por certo o feito sería moi interesante situalo
coidadosamente, porque daquela veríase que se produciu en momentos da guerra en que
a República se achaba desartellada polas acometidas inimigas, no seu funcionamento,
e que obrar por propia iniciativa era se cadra o único xeito de procurar unha defensa
nos territorios autónomos da propia República. Noutras palabras, o que os gobernos
autónomos, esnaquizada a súa conexión co goberno da República, puideron facer pola
súa conta na súa defensa, non se faría de ningún xeito. Claro está que nos referimos
aos movementos puramente defensivos ante a rebelión militar dos territorios declarados
autónomos, movementos que en rigor estaban de acordo co espírito da República.
A experiencia de España nesta orde da súa vida como noutras moitas, acentuouse. É
como se o problema analizado por Castelao, con fondura e valentía que deberían ser
útiles, nos amosase as súas entrañas.
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Aos que se empeñan en pechar os ollos ante el e tratan de xustificar tal actitude
falando de secesións, podería lembrárselles que é precisamente nos anos do apoxeo do
centralismo, do unitarismo absorbente español, cando en Catalunya, en Euskal Herria,
en Galiza, e aínda noutros territorios peninsulares, apunta o separatismo. Para os que
adoptan tal posición é para os que sen dúbida dixo Castelao con ruda e nobre franqueza:
-Nunha España inimiga de Galiza, negadora dos seus dereitos, mutiladora da súa
personalidade, nunha España ditatorial, inimiga da liberdade, nesa España, eu si son e
serei separatista!
Víctor Ruiz Añibarro

ALÔ! ALÔ! GALIZA Á FALA
Neste continente imos tendo oportunidades de aprezar a voz dalgunhas figuras relevantes
de España que, alá na Península, só coñecíamos a través da prensa, duns libros ou das
súas reproducións artísticas.
Pola noite escoitamos a Castelao no Centro Republicano Español disertando sobre o tema
«O federalismo español», nunha simpática xuntanza cultural auspiciada polo Ateneo Pi i
Margall.
Nesta ocasión, a presentación do conferenciante estaba de máis; pero ela deu lugar a que
saboreásemos unhas belas e espontáneas frases do ástur don Augusto Barcia, demostrativas
de que as paixóns étnicas ou rexionais dun variadísimo país, cando levan a sinceridade e
a bondade de alma de Castelao, irmándanse e abrázanse na desgraza fronte a un inimigo
común. Baixo o punto de vista hispano, Asturias é para Galiza o que Nafarroa para Euskal
Herria. De aí que mentres Barcia asegura que Castelao é asturiano, este demostrounos a
orixe celta dun veciño e contrincante promotor.
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Cando estes ilustres pensadores sinalaban os seus particulares puntos de vista no
panorama español, pensabamos nós no lastre que no noso problema basco representa a
gran forza histórica de Nafarroa, cuxos reinados desde a sepultura seguen opóndose até
estes días ás nosas máis lexítimas aspiracións de pobo.
Non imos entrar no fondo da cuestión do federalismo español como fixo Castelao con
palabra sinxela e clara, por certo, nin tan sequera imos sintetizar o seu pensamento
porque, ao non tomar apuntamento ningún das súas análises históricas e outros aspectos
do seu discurso, exporiámonos a incorrer en interpretacións que non serían exactas. Se
Euzko Deya tivese espazo abondo nas súas páxinas, coidamos interesante que reproducira
íntegro ou en grande parte, o pensamento de tan destacado federalista impenitente, xa
que as súas ensinanzas nos interesan aos bascos tanto como aos galegos.
Tan só nos propoñemos matizar, con estas liñas que estamos a escribir, o percorrido
en que se empeñaba o noso pensamento ao escoitar ao ilustre disertante e a forza
e simpatía atraente que exercía sobre nós o artista, aspectos persoais, ambos
perfectamente harmonizados nun espírito que, sen mingua da súa amplitude, se amosa
diáfano, sinxelo, sentido.
Algunha vez observamos, a través da prosa de EUZKO-DEYA, que a nosa dor na distancia
da patria roza, de cando en vez, coa amargura doutros sectores hispanos situados tamén
no exilio. As raíces destes síntomas discordantes áchanse profundadas nunha obcecación
centralista e unitaria do sentido político español que Castelao tan enteiramente recriminou.
A segunda República, dixo Castelao, sucumbiu ao igual que a primeira debido a unha
Constitución centralizante; a aspiración aparente que tivo a segunda República para a
instalación duns Estatutos non pasaba de ser o acicate en que se apoiaba o viúvo centralista
da monarquía ao contraer matrimonio cunha República candidamente virxinal. O federalismo
debeu arrincar revolucionariamente. De tal xeito a República non tería sucumbido.
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Sempre criamos que o berro de guerra máis audaz lanzado polo paladín das dereitas
españolas foi aquel que soou así: «Antes unha España comunista que rota». Castelao
recolle o sentido daquela ameaza do seu paisano Calvo Sotelo en todo o seu alcance.
Referíase o ex-ministro de Facenda de Primo de Rivera ao esnaquizamento de España pola
vía autonomista e non pola vía da deslealdade militar. «E hoxe está España que queima,
pero non xa enteira senón ben rota».
Castelao acepta polo visto o tacto soviético de respecto ao dereito autóctono dos pobos de
Rusia. Sobre este particular e ollando a interesantísima cuestión baixo o futurismo dunha
Europa totalitaria e un tanto xermanizada, exporemos noutros escritos as nosas dúbidas
sobre tal xeito de federalismo totalitario, valla o paradoxo.
Insistimos que non pretendemos interpretar a Castelao e si expresar as nosas propias
ocorrencias a través dunhas palabras, e aquí sinalaremos ao resto dos españois en
desgraza que, así como a alma de Euskal Herria, a alma de Galiza se levanta fronte a un
esquerdismo opresor de gobernadores civís e outros vicios trasnoitados do centralismo
tradicional. E isto Castelao saliéntao despois de ter pisado o chan firme dos Estados
Unidos, estados unidos dun federalismo ao que debe unha grandeza aquela democracia
como tamén esta grande República que nos protexe. Españois de esquerda, escoitade
a lección: «Ante a España de Franco, son separatista». Así acabou a súa conferencia
Castelao que, en síntese, cadra co espírito de Euzko Deya, que claramente se transluce a
través da súa curta vida e do seu último número baixo o título «O noso separatismo».
Ao tempo que Castelao ía desenvolvendo as súas concepcións federalistas cunha nitidez
que é a mellor proba da rectitude da súa conduta e da súa firme traxectoria cidadá,
cruzaban pola nosa mente as figuras doutros escritores ou filósofos españois de rango
que veñen prodigándose nas distintas tribunas porteñas e que deliberadamente evitan
os nosos temas máis candentes, distribuíndo entre os seus distinguidos auditorios
cousas coma estas: “Deus non está limitado por nada. Existe solitario cos seus designios
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inescrutábeis. Está só consigo dentro do elemento de si mesmo, aboiando no arcano da
súa intimidade, tecendo a urdidura misteriosa do seu soño infindo”.
Para nós, a concepción máis perfecta de Deus atopámola nos Evanxeos: «O verbo fíxose
carne».
A lección mellor asimilada polos discípulos é aquela en que o mestre leva as súas teorías
á práctica porque cre nelas e as referenda co exemplo da súa conduta. Castelao, artista,
móstrase no debuxo que lles ofrecemos aos lectores de Euzko-Deya, orando ante o novo
mestre de aldea, inmolado pola barbarie totalitaria.
«E a carne superou o verbo».
Juan Zubia
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Capítulo IX
Castelao escribe sobre as relacións entre bascos e galegos
O lehendakari do Goberno basco, José Antonio Agirre, aparecera en América, tras unha
peripecia que o levou desde Bélxica ao Brasil pasando por Berlín. Atopábase daquela en New
York, reagrupaba as colectividades bascas coas súas instrucións e efectuaba unha viaxe por
toda América que constituíu un notábel éxito político e persoal.
Mentres, Castelao levaba adiante un importante labor literario e político. Durante 1940
ilustrara cos seus debuxos unha serie de libros da Editorial Atlántida e realizara os do libro
Jacobusland de Emilio Pita.
É de salientar a estrea que realizou o 14 de agosto de 1941 da súa obra de teatro de
caretas Os vellos non deben de namorarse no teatro Mayo de Buenos Aires.
Pero Castelao non abandona o seu labor político. O 20 de setembro pronuncia unha
conferencia sobre o tema O problema das linguas, no Casal de Catalunya en Buenos
Aires. Debuxa así mesmo a serie de catro cadros de cegos aos que el chamaba «Os meus
compañeiros» e tamén gran cantidade de acuarelas e debuxos.
E non se esquece de Euzko Deya, o semanario órgano da Delegación do Goberno Basco
na República Arxentina. Así, o 31 de decembro de 1941 escribe un interesante artigo que
reproducimos seguidamente, en que narra as relacións históricas de galegos e bascos.
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Euzko Deya, Buenos Aires, 31 de decembro de 1941
UNHAS PALABRAS
ESCRIBE PARA EUZKO-DEYA O LÍDER GALEGUISTA CASTELAO
Nesta fin de ano, que para todos os demócratas é terríbel e asemade esperanzada,
imaxino o optimismo con que os homes máis responsábeis de EUZKO-DEYA van iniciar un
novo ano de labor, e compráceme felicitalos. A lealdade de Euzko Deya -lealdade para si e
para os demais- é o reflexo dun pobo incontaminado, e así me parece que desde as súas
columnas vou saudar a Euskal Herria enteira.
Nós, os separados (separatismo vén de separar e separatistas son os que separan),
podemos entendernos cordialmente e ofrecer coa nosa unión un exemplo vivo e anticipado
do que pode ser España. Claro está que xamais negamos nós a existencia real de España,
realidade que non exclúe a Portugal porque comprende toda a Península Hispánica; pero
segundo entendemos nós a realidade española, só haberá de exteriorizarse en forma de
Estado plurinacional, o máis forte posíbel, co fin de manter a paz entre as nacións que o
compoñan e a liberdade de cada unha delas, é dicir, a integridade funcional dos órganos
que lle han de dar vida. Isto sería, como se ve, unha República federal. Así España
recobraría o seu verdadeiro ser, o seu ser natural e tradicional, suprimindo todo motivo de
conflito. En cambio os acaparadores -que aboliron a nosa carta de cidadanía española- ou
os separatistas -que se negan a recoñecer a nosa calidade de nacionais bascos, galegos,
cataláns ou casteláns- só nos ofrecen o exemplo da súa discordia. Eles perpetuarían a
desfeita en que viviron e viven aínda, desfeita que nos queren impor en nome dunha
patria abstracta e imposíbel, pois non puido realizarse en catro séculos de cesarismo
unitario, e só existiu en papeis mollados. Os separadores, despois de separar Portugal,
ofrécennos a perspectiva de novas guerras civís, é dicir, de novos crimes pasionais. E
todo iso por non ceder na súa intransixencia, que é o xeito soberano da súa patriotaría.
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Así, pois, imos falar nós, os que non queremos tornar á desfeita..., e falaremos de cousas
nosas.
Hoxe quero darvos unha nova que xulgo importante e grata para os bascos.
A comezos do século pasado, antes das guerras carlistas, o país das libres montañas onde
nacestes estaba vinculado a Galiza por unha comunidade de intereses e de principios, que
case nos identificaban como membros dunha mesma familia. Os nosos pobos, sensíbeis e
bos, coñecíanse e compenetrábanse, no traballo, no pensamento e na vontade, e daquel
amor ficaron os vosos apelidos na Galiza. Bilbo e A Coruña eran como os dous ollos dunha
cara, ollando cara o largo mar das liberdades. «En 1823, bilbaínos e coruñeses fixeron
xuntos os seus últimos disparos sobre as tropas de Angulema, desde os muros da antiga
Brigancia». Nós e vós separámonos sen dicirnos adeus e ninguén explicou os motivos da
separación, pero Galiza lembra os bascos.
O comercio galego naquel tempo estaba en mans bascas e ninguén o atacou por egoísta
ou fraudulento. É preciso proclamar a solidez e o crédito que goza o comercio galego
nos medios industriais de toda España; pero os galegos non temos reparo en dicir que
somos continuadores, neste xeito, dos vellos comerciantes bascos. As fábricas de curtidos,
numerosísimas en Galiza, pertencían por completo aos bascos, algúns deles franceses.
En fin, os provincianos -así lles chamaban- só acharon agarimo nos seus novos amigos
e xamais ocorreu cos bascos o que ocorreu despois cos chamados casteláns, que ás
veces non eran de Castela. Os bascos asimilaban os nosos xeitos e maneiras e asemade
deixábanse asimilar, e os seus fillos galegos distinguíanse como bos entre os mellores. Ao
lembrar os bascos e comparalos con outros españois sempre estraños a Galiza, volvemos
a ollada cara aos primeiros anos do século XIX, cando -como di un cronista- «aínda non
sufrira Galiza esa bárbara irrupción de cameranos3, ávidos, inútiles, terre á terre, e sen
3

Naturais da serra de Cameros en La Rioja
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máis deus que o diñeiro, que para a nosa desgraza viñeron substituír os bascongados,
quen desde a primeira guerra civil disque esqueceron o camiño do noso país».
Daqueles bascos ficou sangue en Galiza, e sangue de precursores do actual galeguismo.
Imos lembrar dúas figuras.
Aurelio Agirre era fillo de basco e foi das nosos primeiros poetas civís. Era esencialmente
popular e morreu de desgraza en plena xuventude. Se algunha vez os versos dun poeta
foron escoitados con amor e conmoveron a alma de Galiza, os seus foron os primeiros. Nos
días da Revolución do 54, Agirre, case neno, ía de taller en taller, de xuntanza en xuntanza,
de casa en casa, e era recibido como o mellor santiagués: «falaba e escoitábaselle como a
un oráculo; mandaba e obedecíaselle». «Non era o que se di un político, senón unha alma
xenerosa e entusiasta, desprendida de todas as cobizas da terra».
Lápida do poeta de orixe basca
Aurelio Aguirre

A súa influencia non se limitaba á clase traballadora; deixábase sentir igualmente nos
claustros universitarios. Así foi como el e outro estudante -o noso poeta bardo Eduardo
Pondal- organizaron o famoso Banquete de Conxo, no cal fraternizaron os artesáns e
os estudantes de Santiago. O acto celebrouse o 2 de marzo de 1856, nun bosque de
carballos centenarios, e tivo gran repercusión na vida do país. Aquel banquete serviu para
buscar nunha solidariedade de todas as clases sociais de Galiza o triunfo que se esvaecera
en 1846, cos fusilamentos de Carral, pola errada táctica de fiar nun pronunciamento
militar. Nos brindes de Agirre e Pondal vemos xa brillar o soño de limpa democracia que
animaría toda a obra dos nosos precursores. O vello e caduco estremecera co só anuncio
daquel acto, temendo grandes balbordos na cidade, e por isto tomáronse serias medidas
de precaución. As avenidas do bosque de Conxo enchéronse de soldados. Pero alá non se
fixo máis que comer, ler versos e entoar cancións patrióticas, e ao final os estudantes e
artesáns, collidos do brazo e de dous en dous, formaron un ledo exército que percorreu as
vellas rúas de Compostela.
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É que alí non acontecera nada? Non; alí iniciouse o devezo consciente de liberdade, que xa
ninguén poderá destruír en Galiza, e por algo os galegos lembramos o banquete de Conxo
como unha das nosas efemérides nacionais. Por certo que o poeta Agirre estivo a punto de
ser excomungado porque no seu brinde chamou a Xesús «fillo dun modesto carpinteiro»
(el non coñecía máis teólogo que Lamennais... ) e para se salvar da excomuñón tivo que
conquistar ao arcebispo de Santiago -que non era galego, claro está- cunha poesía moi
piadosa e de ton moi castelán:
«Pura la religión guardo en mi pecho.
Del hombre justo que murió en la cruz».
Aurelio Agirre desapareceu afogado nas ondas do Atlántico á idade de 24 anos, e
lembrámolo máis polo que del se conta que polo que del ficou. É dicir: Agirre era un home
de acción, fillo de basco.
O outro galego é Manuel Antonio Martínez Murguía, fillo dunha basca guipuscoana.
Murguía foi o noso mellor historiador e sempre o consideramos como patriarca das letras
galegas. Casou con Rosalía de Castro, a nosa excelsa poetisa, e ambos viviron anos
terríbeis de soidade e de miseria; pero xamais dobraron o seu espiñazo como non fose
para ver estrelas nas pozas do chan. A figura do noso historiador é tan coñecida que volo
quero presentar a el e o seu labor. Pero vou transcribir un parágrafo seu, quitado da obra
en que latexa o seu corazón Los precursores:
«A miña nai, que era daquela terra na cal nin se teme nin se mente, deume co seu
sangue o eterno amor ao país natal. Dubiden os que queiran das influencias maternais;
eu confésoas e recoñézoas e proclámoas como unha verdade innegábel. Nas miñas
horas de desacougo e tribulación, aprendín a coñecer que do corazón da miña nai viña
aquel enérxico movemento que me impulsaba sen vacilación nin temor aos combates e
ao perigo. O que non en van me deu por primeira patria aquelas vivas entrañas nadas e
criadas en terra ceibe e entre homes que xamais foron escravos! ».
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Se é verdade que Alfredo Brañas concretou en doutrina política o que na segunda metade
do século XIX se chamou rexionalismo, ninguén mellor que aquel Murguía evidenciou os
atributos da nación galega nin ninguén con máis calor promoveu as razóns do noso preito
con España. E vede, amigos bascos, como o voso sangue xamais se nega nas causas
liberadoras e que o voso signo se formula nunha soa palabra: Liberdade.
Ofrézovos esta noticia para reforzar desde fóra o que tantas veces dixestes vós de vós
mesmos.
Galeuzca!!
Castelao
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Capítulo X
Concentración en Montevideo no aniversario
da proclamación da República
Os republicanos españois, espallados e divididos, necesitaban reunirse e presentar unha
fronte común. A segunda guerra mundial comezaba a producir un punto de inflexión a prol
dos aliados e o réxime de Franco comezaba a moderar a súa linguaxe.
O ano de 1943 é o da saída das cadeas franquistas dos nacionalistas bascos, con Juan
Ajuriaguerra á cabeza, e o ano en que o prestixio de José Antonio Agirre é moi considerábel
nos Estados Unidos. Indalecio Prieto, residente en México, molestaba ao Goberno basco
presentándolle unha crise dentro do propio goberno, ao premer para que os conselleiros
socialistas abandonasen a institución no exilio e ficase Agirre como dirixente de partido.
Por todo isto tiveron moita importancia os actos celebrados en Montevideo en lembranza
do décimo segundo aniversario da proclamación da República española.
A este acto acudiron desde Buenos Aires Castelao e Aldasoro. E os dous interviñeron,
Antón Alonso Ríos e Castelao en compañía do
presidente da Casa de Galicia de Montevideo,
Luis Luna, e dos directivos José Lorenzo
Goenaga e Hermengildo Ruibal.

xunto con outras personalidades republicanas, no acto celebrado no estadio Centenario e
que tivo unha gran repercusión.
Da prensa da época transcribimos o que constituíu aquel acto e as distintas intervencións
que se sucederon en momentos nos cales semellaba abrigarse unha certa esperanza. A
intervención de Castelao foi moi valente e axustada ao momento que se vivía.
AS PERSONALIDADES E REPRESENTACIÓNS QUE TOMARON PARTE NA CONMEMORACIÓN
DA REPÚBLICA ESPAÑOLA EN MONTEVIDEO FAN UN CHAMAMENTO Á ACCIÓN CONXUNTA
A TODOS OS EMIGRADOS CON MOTIVO DA GUERRA DE ESPAÑA

129

TRÁTASE DE LEVAR A CABO UNHA ASEMBLEA DE PERSONALIDADES REPRESENTATIVAS
DE TODOS OS SECTORES, GRUPOS E POBOS IBÉRICOS QUE NA ACTUALIDADE SE ACHAN
NO EXILIO
Os nosos lectores teñen xa coñecemento dos actos verificados en Montevideo o día 18 e
sucesivos do mes actual con motivo da conmemoración do XII aniversario da República
española.
A varios días desta data, por outra banda, cremos xa innecesaria unha referencia
detallada de todos e cada un dos actos celebrados. Limitarémonos, pois, por esas razóns
a recoller de aquí unha referencia sucinta de tales actos, entresacando deles o que ten un
A Xunta Directiva da Casa de Galicia de
Montevideo recibe en sesión solemne aos
deputados galegos Antón Alonso Ríos e
Castelao tralo seu regreso da sesión de
Cortes da República española celebrada en
México en 1945

valor substancial.
NO ESTADIO CENTENARIO
DISCURSO DE BARCIA
O día 18 tivo lugar o acto disposto no estadio Centenario ante unha concorrencia de
35.000 persoas, na cal estaban integrados demócratas americanos de todos os matices e
emigrados dos pobos ibéricos do Uruguai e doutros moitos puntos de Sudamérica.
Comezou o acto cun vibrante discurso do doutor Augusto Barcia en representación das
entidades organizadoras.
O señor Barcia expresou o alcance da xuntanza, explicando o que a loita da República
española supuxo na loita que sostén hoxe o mundo entre os homes que representan
a idea da liberdade e os seus inimigos. A República española, o que esa República
representa no campo moral e espiritual, non foi vencida e segue hoxe en pé. A súa
lexitimidade e o seu dereito non puideron ser borrados nin ante o pobo español nin ante

Castelao acompañado por autoridades
uruguais e da Casa de Galicia de Montevideo
contemplan as estampas sobre a Guerra Civil
do autor galego

a conciencia do mundo. Censurou a política de tranquilidade desenvolvida en Europa,
dicindo que foi esa política enganada, ditada por un espírito de covardía, o que determinou
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a derrota militar dos españois que representaban a liberdade. Os feitos posteriores
demostraron o erro dos que en Europa creron que o fondo problema universal que se
debatía nos territorios do Estado español quedaba solucionado sacrificando a República
española. Vindicar a democracia española é hoxe unha obriga da democracia universal.
Rendeu unha homenaxe á democracia uruguaia, dicindo que este país é un magnífico
exemplo do culto firme aos postulados da liberdade, expresando o agradecemento dos
demócratas dos pobos ibéricos pola súa hospitalidade de todos os momentos e pola que
soubo dispensarlles nesta ocasión.

Castelao na Casa Galicia de Montevideo

OS SEÑORES AMADOR SÁNCHEZ, LUIS BATLLE BERRES E EMILIO FRUGONI
Falaron despois o deputado señor Amador Sánchez, do Partido Nacionalista Independiente;
o señor Luis Batlle Berres, presidente da Cámara de Deputados, e o señor Emilio Frugoni,
do Partido Socialista. Estes oradores expresaron o sentimento da democracia uruguaia
en relación coa democracia española, e a súa actitude de solidariedade íntima durante
a sanguenta loita que mantiveron. Igualmente expresaron que o Uruguai democrático
segue ao carón dos que representan a causa da liberdade naqueles pobos ibéricos, xa
que todos os sinceros demócratas souberon comprender a súa razón cando a loita era
máis dura e terríbel. Así mesmo, expuxeron que a democracia uruguaia sabe manterse
no plano de vixilancia e responsabilidade que exixe a hora presente e que, dentro desa
responsabilidade, figura esa consideración que significan cantos estiveron baixo a bandeira
da República española.
Nunha palabra, os tres oradores reflectiron o espírito valente e decidido na expresión e

Castelao nun acto de homenaxe ao ex cónsul
do Uruguai en Vigo, José María Perelló,
en recoñecemento da súa lealtade e da
colaboración que prestou a todos os españois
que acudiron a el na procura de axuda

defensa da liberdade de que este pobo americano soubo dar tan valentes mostras ante o
mundo enteiro.
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DISCURSO DE ALFONSO RODRÍGUEZ CASTELAO
Seguidamente ocuparon a tribuna Alfonso Rodríguez Castelao, Serra Moret e Ramón
María Aldasoro, que representaban o galeguismo, o catalanismo e o pobo basco,
respectivamente. Aldasoro tiña no acto, segundo xa se anunciara, a representación do
presidente de Euskal Herria sur, Agirre.
Estes tres oradores expuxeron nos seus discursos o que os seus pobos representaban na
loita sostida cos demais demócratas ibéricos pola causa da liberdade. A personalidade deses
tres pobos fíxose evidente nesa tráxica conxuntura.
Castelao expresouse así:
«Pesa sobre a nosa dor de expatriados unha cruz que alonga os seus brazos aos catro
ventos para sentir e abranguer toda a dor do mundo, e a nosa esperanza vértese na
esperanza dos pobos que loitan pola liberdade. Estamos ben seguros do triunfo dos
aliados, e seméllanos tan absurdo crer que as potencias do eixe poidan gañar esta guerra
como que Hitler sexa capaz de apagar a luz das estrelas soprando desde Berlín; pero
esta mesma fe témola posta no heroísmo e no martirio do pobo español, que loitou antes
ca ninguén pola propia causa dos aliados, sen agardar premio nin medir sacrificios. E co
triunfo da democracia no mundo rexurdirá a República española, fortalecida por unha
experiencia que non podía ter o día 14 de abril de 1931. Preparémonos, pois, para sermos
dignos de tornar á Patria, e para iso comecemos por sermos dignos de nós mesmos,
falando con sinceridade e aprendendo o fondo das nosas conviccións políticas.
Tras unhas xornadas patrióticas e culturais
na Casa de Galicia de Montevideo, Castelao
ofrece un discurso no banquete popular de
clausura

Dispoño de dez minutos para falar dun aspecto fundamental do problema español.
A inmensa maioría dos españois, se cadra, non ten idea do que é a España oficial; pero en
cambio ten imaxes entrañábeis de patria, capaces de enxendrar sentimentos poderosos,
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e para eles España redúcese á terra onde naceron; é dicir, a súa nación. E digo nación
empregando a mesma linguaxe dos escritores clásicos casteláns, que falaron sempre de
nacións cando se referían aos diferentes pobos da nosa península; é dicir, ás Españas.
Pero sobre os rexos e variados carácteres españois, que xorden por imperativo da
xeografía e da historia, hai en España moitos homes que viven en perpetuo milagre de
levitación, sen tocar ceo nin terra, e que ao abrazaren a política, pretenden reducir a
vida española a fórmulas metafísicas. Estes españois si teñen unha idea terminante do
que é España como Estado unitario ou como unidade nacional obrigatoria...; pero para
eles a imaxe de España redúcese a un mapa dividido en cincuenta provincias, tinxidas de
diferentes cores.
Claro está que eu non vou fulminar anatemas contra os españois que todo o aprenden
nos libros, porque son útiles en certas disciplinas intelectuais; pero se estes españois
volven sentar no Olimpo da nosa República, é preciso berrarlles que España non é unha
entelequia xurídica senón realidade tanxíbel, que non é un baleiro abstracto senón función
de concretos: Castela, máis Catalunya, máis Euskal Herria, máis Galiza... E se estes
españois se fan chamar republicanos, daquela é preciso lembrarlles que o republicano
español naceu federal, que ten a obriga de loitar contra o cesarismo unitario e centralista,
importado en España por déspotas estranxeiros, dos cales só Franco merece ser o seu
herdeiro, e que as institucións republicanas serán verdadeiramente españolas cando sobre
a cabeza dos nosos lexisladores descenda o espírito de Francisco Pi i Margall.
Tampouco vou exaltar os españois que non teñen idea nin conciencia do que é ou debe
ser o Estado español; pero afirmo que só nun entrar do home na paisaxe e da terra no
home se forxan os atributos morais dunha nacionalidade. E por iso veño a este acto,
republicano e españolísimo, como deputado de Galiza e intérprete do sentir e pensar
da inmensa maioría dos galegos, para proclamar que somos españois porque somos
galegos, pois se non fósemos galegos non seriamos nada. Galiza ten unha personalidade
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intransferíbel, que se revela na súa morfoloxía social e económica, no seu dereito
consuetudinario e por ende democrático, na súa lingua, na súa cultura, e na súa vontade
de existir, manifestada a través de moitos séculos e no plebiscito autonomista do día 28
de xuño de 1936 e nun segundo plebiscito: o plebiscito tráxico de moitos milleiros de
mártires. E os galegos non seriamos dignos de nós mesmos se, para proclamar que somos
republicanos ou españois, esquecésemos o feito diferencial de Galiza.
Desprezar a variedade nacional española equivale a desprezar o auténtico ser de España,
porque alí a variedade é tan natural, tan rica, tan admirábel, que de pobo a pobo até
o pan varía de xeito, de substancia e de sabor, e como o pan varía a carne e o espírito
dos españois. Non é certo, non, que España sexa única e indivisíbel, e de aí proveñen os
perigos de desintegración, cando o poder se concentra nunha provincia, nunha cidade
ou nun home. O separatismo é unha consecuencia da política absorbente, uniformista,
totalitaria. Se cadra, non é licito que eu me sinta separatista de Franco? Se eu puidese
nestes momentos separar a Galiza da España totalitaria, faríao sen vacilar aínda que máis
non fose para lles dicir aos españois expatriados: ‘Aquí tedes unha España na cal se pode
vivir en liberdade’. Pero dunha República legalmente constituída pola vontade do pobo
e asentada sobre as realidades españolas xamais podería sentirme separatista. E para
defender esa República non hai nin pode haber diferenzas entre os españois republicanos.
O centralismo é o que converte o Estado español na ‘pel de lixa’ da que nos falou don
Manuel Azaña ou na ‘cana furada’ de que nos falara don Joaquín Costa, porque só
nunha España xurdida dos fondos primitivos e unida baixo o signo da liberdade, se pode
establecer unha convivencia permanente, unha paz inquebrantábel. Só cun sentido
profundo da variedade nacional se engrandece a idea republicana de España, porque o
verdadeiramente español non colle nos marcos do actual Estado, non pode ser patrimonio
exclusivo dun organismo susceptíbel de mutilacións ou, por mellor dicir, xa mutilado.
Queredes un exemplo? Aí vai un entre mil que podería citar: En plena guerra separatista
de 1610, producida pola política absorbente do Conde Duque de Olivares, o Portugal
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restaurado protesta de que Felipe IV se titule rei de España, porque xa non é rei de
Portugal e, segundo os portugueses, a súa terra é unha porción importantísima de España.
Vede aí, neste feito, revelada a pequenez do hispanismo que propoñen os centralistas,
mesmo ao proxectalo sobre os pobos americanos da nosa orixe, cando o reducen non só á
fición dunha raza senón mesmo dunha lingua. É que o Brasil non é pobo hispano polo feito
de non falar na lingua de Castela? Coidado! porque para ser fillo das entrañas de España
abonda con falar portugués, como abondaría con falar catalán, basco ou galego. E xa que
toquei a iso que se chama a Hispanidade, bo é advertir que nas costuras da camisa de
Isabel que Franco pretende enarborar en América, non vén a alma de España; veñen, en
troques, agachados e anicados, novos piollos godos dunha terríbel virulencia.
Acabáronseme os dez minutos. E que gusto dá falar nesta terra, ao abeiro de Batlle e
Ordóñez, que non morreu nin morrerá!...».

SERRA MORET, POR CATALUNYA
Manuel Serra i Moret, president do Parlament
de Catalunya durante a segunda República

«Cidadáns: Nin debe semellar afago, nin moito menos adulación, que se proclame desde
aquí que o Uruguai se está a converter no berce das novas liberdades e que a cidade
de Montevideo representa unha estrela fulgurante no abrente da nova humanidade.
Aquí veñen os pobos antigos de Europa sandar as súas feridas e procurar horizontes de
esperanza; e aquí vén con dereito preferente o pobo español se presentar perante vós e
perante todo o continente americano, co mellor dos seus títulos, o de ter sido o primeiro
que derramou o seu sangue xeneroso contra o nazi-fascismo, e o primeiro que se ergueu
contra o imperio da tiranía.
E xusto é, cidadáns, que, entre tantos, veñamos tamén os cataláns, os cataláns acusados
sempre de díscolos, de rebeldes, de separatistas. E como non? Díxoo Castelao, e comprázome
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en repetilo eu: separatistas irredutíbeis de todas as tiranías e de todos os despotismos...
(Aplausos)... pero indubidabelmente e firmemente irmáns dos casteláns, que antes ca nós
perderon as súas liberdades en mans dunha dinastía estranxeira; irmáns de Euskal Herria,
irmáns de Galiza, irmáns do heroico pobo de Asturias... (Aplausos)... irmáns de todos os
pobos que sufriron e saben combater, como puidemos demostralo naqueles días malfadados
cando eles perderon os seus territorios e viñeron ao noso fogar compartir o pouco pan que
quedaba, e compartir connosco as mágoas da resistencia. E con eles abandonamos a patria; e
con eles xuntos saímos en memorábel éxodo, e con eles volveremos bicar as cinzas dos nosos
mortos e erguer unha vez máis a bandeira gloriosa da República española.
Hai que comprender, cidadáns, e vós comprendédelo, que a natureza non se equivoca, e
que non se equivoca tampouco a historia. Somos o que somos: unha Catalunya digna, alta
e libre. E por iso está aquí: pola súa vontade, porque é leal, porque comparte os grandes
ideais que poden salvar e salvarán a Humanidade.
E ademais, non vistes, no curso dos vosos días, cómo se erguían os pobos, cómo
aparecían no que vai de século dúas novas Repúblicas en América: Cuba e Panamá; cómo
recobraban a súa personalidade e independencia antigos pobos como Finlandia, Estonia,
Lituania, Letonia e Polonia, e Checoslovaquia, e Hungría, e Albania, e Irlanda? Como
Exipto, despois de dous mil catrocentos anos de submisión, recuperaba a súa soberanía;
como a recuperaban Iraque, e Arabia, e Siria, e o Líbano?
E iso, todo iso que semellaba esgazar imperios non era máis que o acordar dos pobos cara
ao ideal infinito; porque todo iso veu coas repúblicas, coa democracia, coa consagración
dos dereitos dos homes e dos pobos. Repúblicas de América, vinte e unha, din: son
vinte e dúas, porque Canadá é tan República e tan libre como as demais. E en Europa,
repúblicas desde o ano 1910, en que se proclamou a de Portugal, até 1931, en que se
proclamou a República española, naceron catorce novas; de todas a de Grecia pode
considerarse temporalmente suprimida.
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E repúblicas naceron, non soamente en Europa e América, senón en nacións antigas,
apegadas ás súas lembranzas e arcaísmos, como a vigorosa República de China...
(Aplausos)... E temos, ademais, un novo continente, un continente con dezaseis repúblicas
socialistas; un continente no cal non só se proclaman os altos dereitos dos homes, senón os
dos pobos, e acordan corenta e nove nacionalidades, novamente recoñecidas no continente
soviético... (Aplausos)... e que proclaman que todas as liberdades son solidarias, e que o
primeiro é que cada un de nós se presente ao mundo tal cal é, como somos, que somos, o
que dignamente nacemos...
Así, claramente, verdadeiramente, o mundo avanza; esa negrura de horizontes é
puramente pasaxeira. É, ademais, saudábel; todos imos comprender mellor, e todos
saberemos cál é o noso deber, e cál é a nosa orixe e o noso destino.
Mentres tanto, saibamos que caeu o Califato e o Sultanato; que caeu o Tsarismo; que
caeu a dinastía dos Habsburgo; que saíron dezanove casas reinantes de Alemaña; que
saíron os Braganza; e que saíron os odiados Borbóns... (Aplausos)... saíron para sempre,
e non volverán xamais. Non volverán, porque o mundo con dor se redimiu, como a dor
que sufrimos hoxe é unha dor necesaria e saudábel.
A historia acompáñanos, a vitoria agárdanos. Pero como dicía o señor Batlle Berres,
os pobos, para seren libres, non poden entregarse a unha actitude de lacazanaría e
contentarse pensando que xa eles resolveron os seus problemas. Estamos nun país
onde esta linguaxe se entende. Enténdena todos os demócratas sinceros do mundo.
Entenderíana, e perfectamente, aqueles Trinta e Tres Orientais... (Aplausos)... que o día
de mañá se vai celebrar outro aniversario da súa gloriosa chegada a estas costas para
liberar o seu pobo.
E comprendendo que todos os que me escoitades sentides no fondo de vós a
responsabilidade de defender a liberdade plena, como nós a defendemos, e como
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volveremos defendela, dígovos simplemente; cando vos digan que nós somos díscolos,
que somos rebeldes, que somos separatistas, pensade que hai algo na parede de enfronte
que debe corrixirse, porque nin a natureza o consente, nin a dignidade humana o permite,
que haxa ningún pobo sometido, que ningún pobo sexa escravo.
E por esta liberdade pola cal loitamos, e por esta comprensión que pedimos, e coa
seguranza de que as repúblicas americanas se farán estreitamente solidarias coa
rehabilitación e a reconstitución da República española, para que restituídos todos a España
poidamos dar, unha vez máis, exemplo de tolerancia, de respecto e de edificación civil, que
xa soubemos dar noutros días; para iso, cidadáns, no día de hoxe coido firmemente que se
abre unha nova etapa da nosa vida, e que imos dereitos camiño do triunfo.
Optimista son; sono por raciocinio, sono por necesidade física, e sono tamén porque as
realidades confirman os meus optimismos. Algún día estas Nacións Unidas que loitan
pola democracia acollerán xubilosamente no seu seo a que primeiro se sacrificou, a que
primeiro loitou, a que primeiro deu o seu sangue en abundancia e todo canto tiña para
que servise de guía e facho á Humanidade libre futura.
Saúde!»

DISCURSO DE RAMÓN MARÍA ALDASORO
Comezou Aldasoro o seu discurso dicindo que desde neno coñecía América a través da
emigración dos seus maiores e de tres dos seus irmáns, un dos cales volveu a España e
atopou a morte nas cadeas de Franco. Soubo xa na súa nenez que o peso uruguaio era o
que máis valía. Máis tarde, soubo do ardor cívico do Uruguai nas inquedanzas humanas
a través do talento e a abnegación patriótica de Batlle, que ensaiaba as máis avanzadas
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reformas políticas e sociais. Sabíase en Europa e no meu país -engade- que Uruguai se
entregaba con romántico fervor aos problemas e loitas universais, sempre ao servizo da
liberdade e a democracia. Como basco sentíame afagado, porque sabía a participación de
homes do meu pobo no desenvolvemento deste país. É un orgullo para min comprobar
que estas afirmacións de fe nos ideais eternos de liberdade poden facerse baixo a
maxistratura dun irmán do noso sangue, do presidente Juan José Amézaga.
Engadiu que os bascos teñen, ademais, unha débeda especial de gratitude con Uruguai. O
home que con maior autoridade e mellores esperanzas simboliza os anceios de liberdade
do pobo basco, ao escapar providencialmente dos verdugos de Europa, neste país atopou
e reviviu a súa personalidade cívica. Ese home, Agirre, encargoume que lle dixese ao
Uruguai que figura entre os seus afectos máis entrañábeis e que os nomes do presidente
Baldomir, do chanceler Guani, de Samblat Amaro e tantos outros uruguaios, serán
Castelao co presidente uruguaio, Juan José
Amézaga (centro), na inauguración da
exposición de Castelao sobre a Guerra Civil
no Ateneo de Montevideo

lembrados sempre no País Basco.
Dixo despois que a República española foi para os bascos a única esperanza de convivencia
civil. Esa República foi atacada polas demagoxias. Ao se producir a sublevación, en toda
España as forzas encontradas foron as mesmas que se disputaron a supremacía electoral.
No País Basco había unha forza preponderante, o Partido Nacionalista, confesional católico,
que agrupaba numerosas masas de opinión.
Este partido, acusado de conservador, católico, púxose con todas as súas forzas ao carón
da legalidade republicana, prestándolle servizos morais e materiais que aínda non se
poden valorar debidamente.
Agregou que ten o encargo expreso do presidente Agirre, de manifestar que así como
todo o pobo, sen distinción de clases sociais, se puxo ao servizo da República no País
Basco e continuará ao servizo das liberdades devecidas, ao carón de todos os demócratas
de España e do mundo, tamén o clero basco tomou o seu lugar nese movemento con
verdadeira abnegación.
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Entende Aldasoro que a paz pola que devecemos será resultado dunha orde da vida nacional
e a internacional. Nós fomos vencidos pola intervención de Alemaña e Italia. Aquí -engadiucongregámonos, non pola nosa condición de cidadáns españois, senón pola identidade
que existe entre nós como homes libres. Se nesta guerra triunfasen os totalitarios, nada
terá que facer a vontade do pobo español. Só o triunfo das Nacións Unidas nos permitirá o
regreso. A posición do Goberno basco e do pobo que o segue é clara: ao servizo dos ideais
da democracia universal para conseguir a súa liberdade, que lle foi arrebatada xuntamente
cos cataláns, os galegos e todos os demócratas españois. Esta actitude axústase aos ideais
eternos do País Basco, unha das democracias máis vellas do mundo.
Lembra a estrofa do bardo basco Iparragirre, dedicada á liberdade universal no seu himno
á Arbore de Gernika: Esparexe polo mundo os teus froitos de liberdade. A posición de
hoxe dos bascos no plano universal é a mesma. Ao servizo da liberdade, irmandados cos
uruguaios, os cataláns, os galegos, con todos os españois, con todos os homes do mundo
para unha paz mundial, baseada na liberdade.

DISCURSO DO XENERAL MIAJA
A seguir falaron o xeneral Miaja e Diego Martínez Barrio, convidados especiais aos actos.
O primeiro dedicou o seu discurso a pór de manifesto o perxurio dos militares e os seus
poderosos aliados. Non souberon comprender nin practicar unha verdade e unha ética
elementais: que o militar é un servidor do pobo e non ao revés. Referiu brevemente a
conduta dos militares sublevados durante a República, condenando duramente a súa
deslealdade. Confía en que o pobo que a penas sen armas soubo facer fronte a eses
militares e aos seus poderosos aliados, volverá erguerse e que entón os militares que saben
ser soldados e están á marxe dos manexos políticos acudirán a ofrecerlle a súa espada.
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DISCURSO DE DIEGO MARTÍNEZ BARRIO
Diego Martínez Barrio pronunciou un metódico discurso, examinando o problema español
en toda a súa extensión. En primeiro lugar entende que se lle debe requirir á opinión
universal que coloque nun primeiro plano o problema de España. Fixo un resumo da
chegada da República española e das circunstancias da sublevación que a derrocou coa
complicidade internacional. Os Gobernos -non os pobos do mundo- deixaron na orfandade
o réxime legal de España ante a acometida fascista internacional. Despois o mundo pagou
cara esta inxustiza e este erro.
Espera que desta terríbel ensinanza debe saír un mundo mellor, con menos poderosos e
menos desgrazados. Sería terríbel que estes sacrificios resultasen inútiles.
Axuizou a política de tranquilidade e dixo que esa política debe ter o límite do decoro.
Non se pode vencer a Hitler deixando en pé aos Quisling e segundóns sen honra, que
traizoaron á humanidade.
Referiuse á Carta do Atlántico, expondo a esperanza de que os condutores das Nacións
Unidas, Churchill e Roosevelt, non deixarán no mundo fermentos de destrución. Espera
que non haberá despois da vitoria democrática pobos señores e pobos escravos.
Fixo o orador unha requisitoria aos españois emigrados con motivo da guerra. Están
obrigados a demostrar non só que teñen razón, senón que son os mellores coa súa
conduta persoal e colectiva. Deben formar un bloque que sexa garantía do seu desexo
de recuperar a República. A situación ambigua do réxime franquista nestes momentos, o
ofrecemento dunha paz, sinalan o momento de que os homes da República demanden un
posto ao carón das Nacións Unidas, como Italia e a Francia Libre, Polonia, Checoslovaquia
e todos os pobos que teñen o seu Goberno no desterro. Deben erguer a súa bandeira
ao carón dos demais que se alzan en fronte dos totalitarios. Di que sabe que todas as
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cousas precisan o seu tempo para madureceren e que por iso el é un dos que non tiveron
impaciencias; pero hoxe, ao punto a que chegaron as cousas, é preciso obrar xa con
urxencia nese sentido.
Pediulles finalmente aos pobos americanos que presten o seu apoio aos demócratas da
República española para que poidan situar o seu dereito innegábel entre os dereitos de
todos os países que hoxe defenden a liberdade.
No curso do acto léronse numerosas adhesións de diversas entidades e personalidades
demócratas e enviáronse cordiais saúdos, expresivos do agradecemento e adhesión de
todos os reunidos, aos presidentes de Uruguai e México, Amézaga e Ávila Camacho.
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Capítulo XI
Xuntanza e acordo con Martínez Barrio
O día 19 de abril de 1943 tivo lugar, no Parque Hotel de Montevideo, unha xuntanza de
persoeiros e representacións coincidentes nos actos de conmemoración da República. Esta
xuntanza foi convocada por Martínez Barrio. Tratábase de imprimir algunha orientación
práctica ao espírito do acto do estadio Centenario e ao que nel se dixera. Estiveron nesa
xuntanza representacións dos Centros Republicanos de Buenos Aires e Montevideo, os
deputados Castelao, Alonso Ríos e Villaverde, en representación dos galeguistas, Serra
Moret, en representación das entidades catalás demócratas de Arxentina; Augusto Barcia,
que representaba a Federación de Sociedades Democráticas Españolas de Arxentina, unha
representación da Agrupación Navarra Republicana de Buenos Aires, Ramón M. Aldasoro,
delegado do Goberno basco, e unha representación da dita delegación.
Martínez Barrio fixo ante os reunidos un exame da situación internacional no que afectaba
a España e tamén do cadro que ofrecía a emigración española afincada en América,
para deducir as posibilidades dunha acción tendente a que os emigrados dos territorios
ibéricos fosen tidos en conta por medio dun organismo que fora expresión dos desexos e
aspiracións de todos os seus sectores e grupos.
Coidaba Martínez Barrio que isto era posíbel sempre que se acertase a ofrecer ás Nacións
O político galego Augusto Barcia Trelles

Unidas unha expresión unánime do desexo de colaborar a que no mundo enteiro e en
España, desde logo, imperara unha solución democrática. Para iso era preciso que os
emigrados todos depuxesen toda clase de liortas e chegasen a un acordo en canto ao
interese común de establecer en España un estado político que permitise a libre solución
de todos os problemas e intereses.
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INTERVENCIÓN DE BARCIA, ALDASORO, CASTELAO, SERRA MORET E
BASTERRETXEA
Barcia interveu para recomendar a proposta, que cría que respondía a unha necesidade
urxente. Cadrou con Martínez Barrio en que os demócratas que se achaban en España,
a maioría do pobo que permanecía alí, esperaba dos emigrados algo, unha acción que
contribuíse a pór fin ao seu estado de sometemento. Entendía que a proposta non
implicaba compromiso ningún de puntos de vista políticos por parte dos que a aceptasen
e subscribisen, senón simplemente a aceptación da necesidade de emprender unha
acción axeitada para os intereses de todos os emigrados. Significou a responsabilidade
que implicaría a obstrución. Se os emigrados da República española non facían nada, non
terían dereito a que se lles tivese en conta nin dentro nin fóra do seu país, expuxo Barcia.
Aldasoro falou para pór de relevo a unidade dos bascos no desterro ao redor do seu goberno
e do seu presidente, de xeito tal que Agirre pode desempeñar en todo momento, pola
confianza que inspira e por esa unidade, a representación da inmensa maioría do seu pobo.
Explicou tamén que o que el podería representar pola súa filiación política, non cría que
puidese ter importancia. Xulga importante, en cambio, a representación do Goberno
basco, pois a presenza de Agirre nunha iniciativa como esta supón, sen dúbida xa,
a adhesión do bloque que presentaban os bascos. Para unha acción que signifique o
propósito de intentar algo con esa finalidade esencial, o Goberno basco e o seu presidente
encontrábanse sempre dispostos a prestar o seu concurso. Se se tratase de fixar posicións
firmes en canto á natureza dun organismo representativo e aos compromisos de cada
representación, daquela a consulta con Agirre e o seu goberno faríase imprescindíbel.
O doutor Basterretxea expuxo que o mesmo Agirre expresara o desexo de tratar
conxuntamente os intereses dos pobos implicados pola República e que, ao aceptar unha
iniciativa desa clase, se seguía unha inspiración do propio presidente de Euskal Herria sur.
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Falaron tamén Serra Moret e Castelao, aceptando a idea en nome dos galeguistas e
cataláns. Por unanimidade pois, acordouse emprender esa acción e que, así mesmo,
Barcia lle dese forma escrita ao acordo.

O ACORDO ALCANZADO NA XUNTANZA
Noutra xuntanza verificada no mesmo hotel, o señor Barcia deu a coñecer, sendo
aprobado tamén, o seguinte escrito expresivo do acordo alcanzado:
«Convocadas por Diego Martínez Barrio, con ocasión do acto de Montevideo as
personalidades e representacións que autorizan este documento, despois dun detido
exame da situación internacional e dos problemas de España, nun amplo cambio de
pareceres, produciuse unha perfecta unanimidade en canto á urxente necesidade de
organizar e sistematizar os esforzos para unha colaboración eficaz e de goberno.
Acordouse, por este motivo, convocar unha asemblea de personalidades representativas
da opinión democrática española.
Para levar a cabo esta iniciativa, tamén dun xeito unánime, conveuse encomendar os
traballos preparatorios da asemblea ao Centro Republicano de Montevideo».
UN DISCURSO RADIAL DE BARCIA.OUTROS DISCURSOS
Este acordo foi dado a coñecer por radio desde o mesmo local, glosándoo o propio Barcia
cun discurso explicativo. Dixo que ese acordo podería ser o xerme dun movemento
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conxunto de todos os demócratas espallados pola guerra de España e que mesmo podería
ter unha proxección histórica.
«Sería pueril ocultar que entre os demócratas existen hoxe discrepancias de grupo e
incluso persoais: pero chegou o momento de que todos se ateñan á responsabilidade
do momento e deixen arredadas as súas diferenzas ocasionais na procura dos intereses
fundamentais, xa que só con esa comprensión poderán intervir na recuperación da
democracia e da liberdade nos pobos ibéricos. Todos deben pensar que só por ese camiño
se pode chegar a que alá se dea satisfacción aos intereses e aspiracións lexítimos dos
pobos e dos homes; só por ese camiño se pode aspirar honradamente á chegada da
terceira República, unha República para os pobos e os homes. O concepto da liberdade
estará por riba dos partidos e das persoas e nese concepto poderán encadrarse libremente
todos os intereses. Na pasada guerra de 1914 loitaron os pobos, pero a paz foi ditada
polos Gobernos, afastándose dos verdadeiros intereses dos pobos. As ensinanzas deste
século farán ver que non se poden eludir as fundamentais necesidades da humanidade,
entre elas o problema social, pois iso sería tanto como deixar actuando o xerme dunha
nova guerra mil veces máis terríbel que a actual».
Con ese espírito e esa comprensión das realidades desta hora poderíase, a xuízo de
Barcia, chegar a algo eficaz por parte dos demócratas dos pobos ibéricos, partindo deste
chamamento.
Martínez Barrio e Mariano Gómez, presidente do Tribunal Supremo da República española,
fixeron fincapé na importancia do chamamento por medio de discursos a través do
micrófono.
O Centro Republicano de Montevideo comezou xa os seus traballos co fin de cursar
o chamamento e darlle efectividade e facer que se leve a cabo a asemblea de
personalidades representativas dos demócratas emigrados en América que loitaron en
España ante o alzamento contra a República.
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OS REPRESENTANTES DE EUSKAL HERRIA, GALIZA E CATALUNYA
O día 19 de abril pola noite, convidados por Radio Ariel de Montevideo, ocuparon o
micrófono da dita emisora os representantes dos galeguistas, das entidades catalás da
Arxentina, Castelao e Serra Moret, e o representante do Goberno basco, Aldasoro, todos os
cales tomaron parte como tales representacións na conmemoración da República española.
Os tres oradores pronunciaron sentidos discursos, expresando neles o seu agradecemento
ao pobo uruguaio pola acollida dispensada e pondo de relevo o espírito de liberdade e
sentido fondamente democrático en que se desenvolvía o renacemento cultural e político
nos tres pobos peninsulares. Ese espírito e ese sentido profundo da democracia era o que
se puxera de relevo con ocasión da guerra de España, e o que os oradores desexaban que
fora coñecido e valorado no mundo na seguinte hora.
Ramón María Aldasoro Galarza

Aldasoro iniciou a súa disertación radial en ton humorístico, aludindo á teimosía dos
bascos. Referiu a anécdota do basco que confundiu uns xabóns cunha partida de queixo.
É xabón, advírtelle o tendeiro. É queixo, insiste, testán, o basco. O tendeiro dálle a probar
un anaco. Saboréao o basco e, sen dar o seu brazo a torcer, insiste aínda: Semella xabón,
pero é un mal queixo.
Deixando de lado o aspecto pintoresco, esa teimosía -dixo o orador- é unha das
características mais sobresaíntes dos bascos e, se cadra, débese a ela que puidésemos
manter un idioma, uns costumes e unhas prácticas sociais que arrincan de remotos
séculos, mentres as guerras e as transformacións foron varrendo no resto de Europa
civilizacións enteiras. E ese legado, conxunto de riscos distintivos de toda orde, que o
basco puido manter de modo que semella milagreiro, a ninguén prexudican e por todo
o mundo, ademais, foron estimados como bos. O Goberno basco constituído en Gernika
impúxose tamén a misión de soster esa herdanza de séculos. Franco puido pensar que
destruíndo Gernika e apoderándose do territorio basco, acababa con todo iso e co goberno
de Euskal Herria sur, que representaba esa continuidade espiritual. Ignoraba Franco
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-engadiu o orador, volvendo ao ton humorístico-, que no mundo hai dúas cousas infindas,
que non acaban nunca: o Pai Eterno e o Goberno basco.
Acusouse ao pobo basco -proseguiu- de separatista e de vaticanista, isto polo seu profundo
espírito relixioso; pero nada diso lle impediu loitar con heroísmo á hora de defender a
liberdade. O que ocorre é que o noso pobo nunca se prestou a desordes e perturbacións sen
sentido. É un pobo serio e ordenado política e socialmente. Os seus costumes e métodos
políticos, considerados exemplares, e o alto nivel de vida a que chegaran as súas clases
traballadoras, son cousas que se conseguiron sen loitas nin perturbacións.
Nesta guerra revelouse tamén patentemente o seu acentuado amor á liberdade, loitando
heroicamente con todo o seu peso e todo o que significa enfronte dos que teñen por
finalidade asoballala. Anteriormente este pobo estivo sempre enfronte da España
centralista absorbente, negadora das liberdades dos pobos ibéricos, porque sabía, e
hoxe estamos máis certos que nunca diso, que España será un factor de discordia e de
oposición mesmo para unha harmonía universal, mentres non se resolva o problema da
liberdade dos pobos implicados polo Estado español.
Nós, -seguiu dicindo Aldasoro- queremos entendernos con todos os españois nese plano
elevado no que se poden harmonizar todos os lexítimos desexos fundados na liberdade
dos pobos e dos homes.
Leu a este respecto o parágrafo da última mensaxe do presidente Agirre relativo a este
entendemento con todos os pobos peninsulares, parágrafo que di textualmente o seguinte:
«Continuar (os bascos) ao pé dos pobos peninsulares a loita en todas as ordes contra o
réxime ditatorial español e todos aqueles intentos antidemocráticos que poidan xurdir,
mantendo a nosa estreita unión con Catalunya e Galiza e chegando mediante o pacto
á articulación da nosa acción coa representación da democracia española no xeito máis
cordial, axeitado e esperanzador para as reivindicacións de todos».
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Os bascos -continuou Aldasoro- non descoñecemos tampouco os nosos deberes
en canto á colaboración universal, deberes ineludíbeis nesta hora dos que ningún
verdadeiro demócrata pode desertar. E por iso o presidente Agirre, respondendo a esa
responsabilidade, dixo na mesma mensaxe o seguinte:
«Prestarmos (os bascos) á causa da liberdade defendida polas Nacións Unidas o noso
concurso máximo, declarando unha vez máis a nosa solidariedade e belixerancia -sen excluír
a nosa participación armada-, que terá a súa expresión concreta en cada momento, como o
proclamamos sen interrupción nin variación de criterio desde o comezo da guerra en Europa».
Esta é -engadiu Aldasoro- a posición dos bascos como homes do mundo: irmandados
na fidelidade á liberdade con todos os pobos, moi especialmente con estes pobos de
América, en cuxo sangue está mesturado o seu propio sangue. Loitar con todos eles para
restablecer a liberdade, proseguindo para iso os sacrificios que comezaron en 1936, na
súa loita contra os inimigos da liberdade que se alzaron alí en armas, até ver a todos os
homes e a todos os pobos no uso das súas liberdades imprescindíbeis para unha vida
digna. Esta foi sempre a nosa actitude. Na guerra de España non a desmentimos.
O noso pobo demostrouno dun xeito heroico, con todos os sacrificios. A eses sentimentos
e a ese propósito, por riba de toda circunstancia transitoria, respondeu en todo momento
e responde o goberno presidido por Agirre.
Non nos anima o rancor nin a xenreira polos terríbeis males e sufrimentos que nos impuxeron
os promotores da guerra de España. Eses acontecementos axuizounos o pobo basco en
xeral e tamén o seu goberno de xeito reiteradamente expreso, a través do seu firme espírito
cristián, do que non se afastará nunca; con serenidade e perdón, que non exclúen a xustiza.
Repetiu finalmente Aldasoro o xa dito no seu discurso do estadio Centenario: que cumpría
unha vez máis gustosamente o encargo do presidente Agirre de expresar e reiterar en toda
ocasión que se lle presente o agradecemento e o afecto ao pobo uruguaio, sentimentos
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ambos que permanecerán por sempre inalterábeis ao pé das emocións máis profundas
do pobo basco. Non poderá esquecerse que o Uruguai e os seus homes representativos,
reflexo do seu grande espírito, abriron os seus brazos cordiais ao presidente dos bascos en
momentos en que non era senón un perseguido. Foi tanto aquilo como lle abrir os brazos ao
pobo basco que vagaba polo mundo vítima dos que nel perseguían con suprema ferocidade
a liberdade nunha das súas máis auténticas expresións.
Serra i Moret comezou glosando a conmemoración do desembarco dos Trinta e Tres
Orientais que se celebraba aquel día, para comparala ao movemento de Galeuzca, que
representa a alianza dos pobos basco, galego e catalán, ou sexa a periferia peninsular
ibérica contra o asoballador centralismo castelán que tantos danos produciu ao
desenvolvemento das nacións americanas. Explicou o que era unha nación e dixo que a
xenerosidade dunha nación nacente como a uruguaia permitía comprender o esforzo de
supervivencia que representaba a renacente personalidade dos antigos pobos peninsulares.
Foto do pasaporte do polítcio catalán
Manuel Serra i Moret

Con frases conmovidas fixo unha descrición de Catalunya, da solidez da súa cultura, da
extensión do seu idioma falado por sete millóns de persoas, do seu pulo económico, do
seu florecemento artístico e da súa rexa personalidade nacional. Con riqueza de detalles
describiu a súa paisaxe, as súas actividades, os seus sentimentos e a súa vida alegre
e festiva enteiramente catalá, vigorosa, potente. Comparouna a Suíza e Dinamarca
nas súas manifestacións económicas e culturais, trazando un cadro completo das súas
posibilidades e realidades e da súa inquebrantábel vontade, vontade de ser.
Referiuse despois ao desastre de 1939 e ás penurias que sofre actualmente, sen que o seu
espírito decaia nin o seu pobo demostre a menor propensión ao sometemento nin se resigne
a ser unha colonia nazifascista. E volveu entrelazar a historia uruguaia coa catalá e o espírito
de liberdade que informa ambos os pobos, dicindo que Catalunya recobraría a súa liberdade
e, daquela, a clásica hospitalidade uruguaia sería correspondida polos cataláns, que lles
ofrecerían un asento no seu fogar, lles mostrarían as belezas da súa terra incomparábel e lles
dirían con sincero acento de amizade e gratitude: «Estades na vosa casa, irmáns!».
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Capítulo XII
Sempre en Galiza
Como xa o anunciaba na entrevista realizada por Víctor Ruiz Añibarro, Castelao publicou
en 1944 o seu libro Sempre en Galiza, libro que adquiriu gran notoriedade, constituíndo a
súa aparición todo un acontecemento, non só cultural senón tamén político.
Na Arxentina publicaba a súa mellor obra de carácter político, froito da súa experiencia,
saber e actividade. Da entrega da súa vida á causa galega, Sempre en Galiza, editado o
10 de marzo de 1944 polo Centro Orensano de Buenos Aires, é crónica, historia e doutrina
da nacionalidade.
A obra tivo amplo eco na prensa basca do exilio. Mostra diso son os artigos que con este
motivo se publicaron en Euzko Deya de Buenos Aires e México.
Tellagorri foi un dos primeiros en analizar de xeito entusiasta a obra de Castelao. Foi
Tellagorri grande amigo do líder galego. Xornalista e dirixente de Acción Nacionalista
Basca, vivía en Buenos Aires exiliado cando comentou o libro deste xeito:

O xornalista algorteño José Olivares Larrondo
«Tellagorri»

Euzko-Deya, 10 de maio de 1944
Escribe Tellagorri
UN AGASALLO PARA OS GALEGOS
«Castelao acabará por ser o galego máis querido de todos os galegos. E meréceo,
pola súa bondade, que é o primeiro que nel se advirte; pola súa fina intelixencia, que
se aprecia en canto se lle oe; pola súa simpatía, que nos gaña en canto o tratamos
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un pouco; polo seu amor a Galiza, á súa Galiza, que é a súa nai, á súa Galiza vizosa e
sentimental, que acariña co seu corazón e coa súa mente de poeta.
Eu coñezo a Castelao desde hai máis de vinte anos. Non persoalmente, senón pola súa
obra. Á nosa redacción de Bilbo chegaba diariamente un xornal galego; o primeiro que
procurabamos nel era o debuxo de Castelao, aqueles seus debuxos, case sempre de
labregos galegos, coas súas mágoas e a súa vida traballosa; e aquelas lendas que o
mesmo Castelao puña ao pé dos seus debuxos. Non lembro o nome daquel xornal, pero
lembro perfectamente aqueles belísimos debuxos e aquelas lendas, que eran anacos da
alma galega, que eran as mágoas, as miserias e as ironías dos galegos.
Máis tarde, hai dez ou doce anos, tiven ocasión de coñecelo persoalmente. Nós, os de
Acción Basca, trouxémolo a Bilbo para que nos falase. E Castelao, o bo de Castelao,
falounos durante un bo cacho, con ese o seu falar doce e xeitoso, intelixente e cordial.
Gañounos a todos, e desde aquel día quixemos un pouco máis a Galiza e aos galegos.
Agora, aquí, en Buenos Aires, Castelao, que sempre, estea onde estea, está en Galiza,
publicou un libro magnífico que leva na portada o lema de Castelao: Sempre en Galiza.
Así se chama o libro. Así tiña que chamarse. Este libro, cuxa lectura nos produciu unha
íntima e fonda impresión, que fixo que queiramos máis, moito máis a Galiza, que efecto
causaría aos galegos? Tivo que ser para eles un agasallo, un agasallo precioso, dos que
chegan ao corazón; un deses agasallos que despois de os gustar o espírito, se conservan
co maior agarimo, para os acariñar de cando en vez, para recrear a alma neles, para
purificala cando a alma se abarata un pouco no rexo loitar do cotián. Iso terá que ser para
os galegos este libro de Castelao.
Sempre en Galiza está escrito en ben distintos lugares: en Badajoz, primeiro, despois ás
beiras do Mediterráneo, despois en New York, máis tarde no mar, navegando polo Atlántico,
o mar dos galegos, e en fin, aquí, en Buenos Aires, onde o deu a luz. Está escrito sempre no

152

desterro, e iso que comezou a escribilo antes de que estoupase a guerra civil, en 1935, pero
tamén daquela estaba Castelao desterrado. Por que? Por galeguista, por querer a Galiza,
por galego, nunha palabra. Pero o que adoitaba dicir Castelao, abrindo os seus brazos
interminábeis: «Pero, é que se non son galego, non son nada!».
Recoméndoche, lector amigo, que leas Sempre en Galiza. Non creas que é un libro bo
para os galegos soamente: é bo para todos; é moi bo para nós, os bascos, que temos
que coñecer Galiza, comprendela e querela . Para iso, nada mellor que ler este fermoso
libro de Castelao. nun estilo persoalísimo, solto, grácil, rebordando humor unhas veces,
cru outras, fértil sempre, Castelao dinos o que foi Galiza, o que é e o que quere ser. Pero
dínolo en leccións, en observacións e en anécdotas que a todos nos conveñen.
Ben, moi ben, amigo Castelao. Fíxolle vostede outro gran servizo a Galiza, e estou ben
seguro de que ese será o premio que vostede máis devecía, e que máis íntima satisfacción
lle producirá.
E aprendamos todos de Castelao. O menos que debemos facer os desterrados é traballar,
traballar arreo. Que as estreiteces e preturas desta nosa vida de desterrados non nos
arrefríen a alma, non nola achiquen nin nola manchen. Co recordo sempre na nosa terra,
traballemos por ela arreo. E así, cando a ela volvamos, cando os nosos ollos se gocen de
novo na súa contemplación, poderemos ollala sen remorso».
Fermoso o artigo de Tellagorri. Reflicte o entusiasmo que xerou o citado libro.
Outro comentario que reproducimos a seguir é o dun analista de gran prestixio, Ildefonso
Gurrutxaga, considerado por moitos coma o historiador basco máis importante da primeira
metade de século. Analizou deste xeito o libro:
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Buenos Aires, 20 de xuño de 1944.
SEMPRE EN GALIZA
O ÚLTIMO LIBRO DE CASTELAO E O PROBLEMA BASCO
Por Ildefonso Gurrutxaga
Lendo o Sempre en Galiza recentemente publicado polo líder galeguista don Alfonso
Castelao, queda a impresión de que non hai ángulo de visión, nin momento histórico,
desde os cales o autor non observase, analizase, ollase e remirase o problema galego.
Desde os puntos de vista racial, lingüístico, cultural, económico, político, e sentimental,
desde dentro de Galiza, desde fóra dela, ollando no pasado, no presente e no futuro do
problema galego, todo o cúmulo de ideas e de sentimentos que van suxeríndose ao autor,
se verte no libro. A obra supón moitas horas de cada día e moitos días de moitos anos, é
dicir, toda a vida de Castelao polarizada polos problemas da súa terra: a intelixencia e o
corazón dun home postos Sempre en Galiza, como reza o título do libro.
Como o líder galeguista é un gran literato, o libro resulta de lectura moi agradábel; as
ideas abstractas e os sentimentos de difícil definición son expresados con frases acertadas
e imaxes vivas, o relato é amenizado con anécdotas oportunas e un humor de boa lei,
O xornalista basco Ildefonso Gurrutxaga

verdadeiramente galego, latexa en toda a obra. O humorismo de Castelao e o de Bernard
Shaw, un galego e o outro irlandés, non hai dúbida de que teñen un parentesco étnico no
fondo común céltico dun e doutro pobo.
Para nós, os bascos, Sempre en Galiza ten grande interese, non só polas referencias que
a miúdo fai ao problema político basco, senón tamén porque moitas consideracións feitas
con relación ao problema galego son perfectamente aplicábeis ao noso.
As razóns das afinidades son obvias a ambos os pobos; o basco e o galego teñen un
problema de nacionalidades, fronte a un mesmo Estado, o español. De aí que nos sexa
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máis proveitosa a lectura do libro de Castelao que os de autores que fan referencias a
outras nacionalidades europeas.
O fracaso político até o presente de Galiza, que non puido constituírse en Estado; o
esquecemento polo Estado español das cuestións daquela terra, porque quedan sempre
fóra da órbita que en Madrid se entende por interese nacional; a violencia asimilista do
idioma do Estado español, crime de lesa cultura, que no terreo do ensino das escolas
produce perturbacións permanentes na mente dos nenos, facendo que estes non atinxan o
nivel cultural que debesen, e que no eido da produción literaria fai enmudecer aos galegos
na súa lingua vernácula, sen lograr que se produza na imposta ou castelá, pois o troco
de idioma seca as fontes de expresión no home por moitas xeracións; o humor viaxeiro e
inmigrante do galego, coas cuestións que diso derivan para o país natal; o problema de
Castela no ámbito peninsular español. Velaí algúns dos temas entresacados dos moitos
que referidos a Galiza trata Castelao no seu libro, e que son igualmente de latexante
interese para Euskal Herria. Como é natural, os temas teñen matices diferentes nun e
outro país, pero teñen así mesmo un gran fondo común que os une.
A nacionalidade basca, tan admirábel en moitos xeitos, tamén padece dun fracaso político,
como a nacionalidade galega, ao non ter sabido conservar un Estado propio. Coa palabra
fracaso, non é que queiramos indicar que o noso pobo padeza dunha incapacidade
permanente para o político, pero o feito do fracaso transitorio sufrido é evidente. O
fracaso estatal de Galiza é unha espiña chantada na alma de Castelao: obedece aquel a
factores temporais e históricos, como son guerras desventuradas, diplomacia enganada,
erros de visión dos dirixentes? ou é un mal máis permanente que arrinca dunha
insensibilidade, dunha incapacidade do mesmo pobo? No libro do líder galeguista dánselles
moitas voltas ás interrogantes nun ou noutro xeito. Para nós, os bascos, deben sernos
obxecto de profunda preocupación, referidos os interrogantes ao noso problema.
Fáltanos espazo para desenvolver o interese que teñen para Euskal Herria os temas
enunciados por Castelao para Galiza. Polo tanto, imos referirnos ao problema que
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Castela, co seu xeito de ser, perfila no ámbito dos pobos españois. É tema favorito do líder
galeguista, que o examina amplamente no seu libro.
Castela -di Castelao- dotada de espírito asimilista e de dominación, venceu aos outros pobos
de España. É a Prusia dos pobos españois. A hexemonía castelá, que nun momento histórico
puido ter a súa razón de ser, hoxe é a causa de perturbación para a harmonía dos pobos
hispánicos. Non é admisíbel que siga subsistindo esta situación que, entre outros danos,
supón que non se lograse aínda a unidade ibérica. Opina Castelao que podería estabelecerse
a unidade da península, incluíndo a Portugal, se ao Estado español se lle dá unha estrutura
federal. Así se lograría estabelecer un equilibrio entre os pobos españois, contrarrestando
a hexemonía castelá co peso do pobo lusitano. Para iso terían que esvaecer receos dun e
outro lado; Castela non comprende unha España non dominada por ela e Portugal á súa vez
sentíndose máis feble, recea do espírito de Castela. A clave da unión, segundo Castelao, é
Galiza. Velaí un tema esquecido xeralmente polos bascos, pero de grande interese, se o noso
pobo, como é probábel, ten que vivir nunha federación de pobos hispanos!
Pola situación de veciñanza xeográfica inmediata de Euskal Herria con Castela, o espírito
asimilista e dominador desta é un problema máis grave para os bascos que para ningún outro
pobo. Os cataláns, galegos e valencianos, por exemplo, están acolchados contra a acción
castelá, por rexións como a aragonesa, leonesa e asturiana, que non senten o espírito asimilista
dos casteláns. O pobo basco, se non foi asimilado, foi grazas á enerxía, teimosía, obstinación
ou como se lle queira chamar que opuxo sempre á acción estraña. En épocas pasadas, para
contrarrestar o perigo de dominación de Castela, os bascos procuraron apoio, unhas veces nos
mouros, outras en Francia, algunhas veces en Aragón. Só se atopan algúns conatos de apoio
nos portugueses. A tese que presenta agora Castelao é digna da atención dos bascos.
Para rematar, recomendarémoslles aos bascos a lectura detida do libro do líder galego,
porque atoparán nel non só unha información sobre o problema de Galiza, senón tamén
unha fonte de suxestións para o noso problema.
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Tras estes dous comentarios ao libro de Castelao, reproducimos a nova aparecida na
prensa basca verbo dunha das homenaxes que os galegos lle dedicaron ao seu dirixente.
Dicía así:
CELEBRÁRONSE O ANIVERSARIO DO CENTRO ORENSANO E UNHA HOMENAXE AO
LÍDER GALEGUISTA ALFONSO CASTELAO
O domingo día 2 do corrente mes, no Centro Orensano celebrouse un banquete co duplo
motivo de festexar o terceiro aniversario da fundación do Centro e de homenaxear a don
Alfonso Rodríguez Castelao pola publicación do seu libro titulado Sempre en Galiza. Á
hora anunciada, os locais do centro estaban ateigados de xente e ofrecían un brillante
aspecto. Asistiron gran número de personalidades, que nos sería moi difícil enumerar
individualmente sen incorrer en lamentábeis omisións; ademais dos membros do Centro,
víanse representacións doutras entidades galegas, destacadas personalidades no campo
das letras, da prensa da capital, e políticos do campo democrático peninsular.
Ao comezar a comida, o presidente do Centro, Claudio Fernández, pronunciou unhas
palabras de benvida a todos os presentes. Nas sobremesas falou o secretario da entidade
don Antonio Fernández, quen fixo unha breve historia da creación do Centro Orensano e
das súas actividades. Este xurdiu dunha xunta de axuda ao campo leal durante a guerra
civil española; despois, rematada a guerra, sentiuse a necesidade de seguir actuando no
campo democrático galego, agrupando as diversas entidades de tipo local que en Buenos
Aires tiñan os ourensáns e formando unha entidade máis ampla que abranguese a todos
os da provincia de Ourense. Así se fundou o Centro hai tres anos, levando desde aquela
unha actuación que pode servir de modelo para as outras entidades galegas.
A continuación, don Rodolfo Prada fixo entrega ao señor Castelao dun exemplar do libro
que publicou este, encadernado, e fixo uso da palabra expoñendo a loita que van sostendo
os galegos a prol da liberdade da súa terra amada. Galiza, tras séculos de vida letárxica,
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acordou e entrou na liña dos pobos que loitan pola súa redención e reclaman a liberdade a
que teñen dereito.
Deseguida ergueuse para falar o homenaxeado señor Castelao, quen despois dunhas
palabras en castelán, dixo que seguindo o consello de Cervantes de que os sentimentos
se expresan mellor no idioma que se aprendeu no peito materno, ía falar en galego.
Ratificouse nas ideas e nos sentimentos que son o fondo da súa vida. É coñecida
a personalidade do señor Castelao, home intelectual que coñece como poucos os
problemas da súa terra galega e é líder do movemento político da súa terra. E, o que
nos interesa máis aos bascos, é grande e leal amigo do movemento vasquista. O señor
Castelao rematou o seu discurso anunciando para data próxima a creación das entidades
galeguistas de pontevedreses, lucenses e coruñeses. Foi moi aplaudido.
A festa constituíu un rotundo éxito tanto polo número como pola calidade dos asistentes,
polo que felicitamos moi de veras á directiva do Centro Orensano.
Boa proba do interese que tivo o libro é o feito de que outra publicación do exilio basco,
Euzko Deya de México, publicou a toda páxina un dos seus capítulos. A introdución a este
sérvenos para apreciar a análise que se fai de Sempre en Galiza.

SEMPRE EN GALIZA
N° 32, 15 de xuño de 1944.
Por Alfonso Rodríguez Castelao
Acaba de aparecer en Buenos Aires o libro de Castelao Sempre en Galiza, que causou
forte impresión, non só entre os galegos residentes na Arxentina, senón tamén en todos
os exiliados españois.
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Este libro -máis de 400 páxinas en formato grande- é un documento de gran valor para
cantos se interesen no problema que comporta a existencia das nacionalidades ibéricas, pois,
aínda cando se refire en particular a Galiza, contén páxinas de vital transcendencia xeral.
Todo o libro está escrito en galego, nun galego popular, doado de ler para calquera.
O estilo, o propio de Castelao, é moi ameno, salferido de frases cheas de humor,
anécdotas e imaxes que fan fácil e agradábel a súa lectura.
O seu contido, rico en ensinanzas para todos, é un canto a Galiza, con expresión histórica
do seu dereito á liberdade e relación de danos e aldraxes recibidos, así como unha
exposición demostrativa do fracaso de Castela como reitora dos pobos hispánicos. E, a
xeito de colofón a todo iso, sinala a disposición dos galegos a concorrer a unha solución
confederal da península, integrada por Castela, Catalunya, Euskal Herria e Galiza, atribuíndo
a esta última a misión de incorporar a Portugal a este conxunto de nacionalidades.
A dialéctica empregada por Castelao é irreprochábel e as citas históricas, de indubidábel
autenticidade, concluíntes.
En resumo: un documento de gran valor, non só para xustificar e defender as aspiracións
de Galiza, senón para considerar en toda a súa importancia e resolver en xustiza o
problema que entraña a presenza das nacións peninsulares e a necesidade de prover,
mediante o respecto debido a todas elas, ao obrigado concerto dos seus intereses
materiais e espirituais.
Como merecida homenaxe ao libro que nos ocupa, así como no propósito de estimular
a súa total lectura, copiamos en Euzko Deya algúns parágrafos que, se non abondan
para dar unha idea completa da obra de Castelao, si servirán para facer coñecer puntos
de vista de marcado interese, que esperamos que permitirán ao lector penetrar na
importancia e no valor do libro que lle recomendamos.
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«Non se pode negar que había en todos os republicanos españois un afán de considerar
a Galiza como unha toba de reaccionarios, sen máis fundamento que a mala lei que nos
teñen. Ningún antifascista se lembrou de lle chamar a Valladolid, poño por caso, toba
reaccionaria. Non; sobre Castela non podía caer ningún pau, sabendo a ciencia certa que foi
a matriz antidemocrática. Os nacionalistas fixeron un mapa das partes que se entregaron
sen resistencia, en demostración da lealdade de Castela e da súa ‘vontade de Imperio’. Nin
durante a guerra foron capaces (refírese aos republicanos) de nos comprender e estimar».
«O seu tema preferido consistía en se chamar progresistas e en acusar de retrógrados
aos que non aturaban a súa lei. Combatían aos bascos por reaccionarios; aos galegos,
por reaccionarios; aos cataláns, por reaccionarios. E a todo isto, as esquerdas e o mesmo
proletariado servían e seguían a hipócrita e teimuda acusación dos centralistas. Podemos
dicir máis: estas forzas loitaban a cotobeladas para se pór á vangarda do movemento
uniformista. A España castelá que, dentro do marco xeográfico e cultural de Europa,
era extremo simétrico do Imperio Turco, empeñouse en considerar a Catalunya, Euskal
Herria e Galiza como países retrógrados. Non se daría nada máis risíbel se non existise un
exército regular e a Garda Civil para defender esta hipocrisía, esta fición, esta falsidade».
«A toda España se lle fixo crer que os galegos eramos xente inferior, sen capacidade para o
exercicio das artes e das letras, e que nos opuñamos aos designios civilizadores de Castela
só por servir e soster a bandidaxe dos señores feudais; pero a ninguén se lle dixo que
contaban con institucións forais que concedían aos labregos un comezo de propiedade,
alicerce dos actuais minifundios, mentres que na España castelá e na España reconquistada
polos casteláns aos mouros, perdura o latifundismo feudal, e os labregos aínda son servos,
incapaces de rexer as súas propiedades».
«A toda España se lle fixo crer que os bascos defenderon a don Carlos por simple
fanatismo relixioso, e que opuxeron a súa ferocidade de sentimentos ao liberalismo
iniciado nas Cortes de Cádiz, armando tres guerras civís co exclusivo obxecto de restaurar
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a monarquía despótica; pero a ninguén se lle dixo que os pseudoliberais querían abolir os
Foros bascos e arrasar, en nome de Castela, a nación máis orixinal de Europa».
«Non é certo que a intransixencia das <dereitas> e das <esquerdas> sexa un feito
irremediábel de España, pois só é un feito de castelanización do Estado e remataría o día en
que Catalunya, Euskal Herria e Galiza fosen libres e puidesen contrarrestar esa hexemonía».
«A afouteza dos militares españois era o medo que metía medo. O cuartel era un
convento onde se xuraba, se blasfemaba, se conspiraba contra o Goberno, se pelaban
patacas e se tocaba a corneta. Os militares usaban bigote e padecían de catarro crónico.
Enfeitábanse con plumas, charóns, ferros e botóns dourados, para namorar as mulleres.
Gustaban máis de procesións que de batallas. Perdían as guerras, iso é verdade, pero
perdíanas ‘gloriosamente’. Eran cabaleiros no Casino e arrieiros no fogar. Chegaban a
xenerais por rigorosa quenda de antigüidade e morrían de prostatite crónica. Arruinábanse
mercando marcos e continuaban sendo xermanófilos».
«O catolicismo español era unha flor de trapo. Os cregos eran desertores da agricultura.
Cantaban flamenco en vez de gregoriano. Vivían a custa do purgatorio e morrían de
indixestión ou de apoplexía. Os clericais puñan na porta da súa casa unha efixie do
Corazón de Xesús estampada en folla de lata. Dentro do fogar vivían recuncados cos sete
Monumento a Castelao en Donostia,
Intxaurrondo, da Casa Galicia de Gipuzkoa

pecados capitais. Mercaban indulxencias e emprestaban diñeiro ao cento por cento. Por
algo Deus deixou queimar as igrexas».
«Estou por dicir que moitos republicanos sentiron o derrubamento da monarquía porque
vivían de combatela».
«Se imos ao País Basco atoparémonos cun caso semellante, pero máis admirábel. Non
é que Euskal Herria sexa antimilitarista; é que sente incompatibilidade cos uniformes do
exército español, o que odia cordialmente. Os capitalistas bascos crearon un gran poder
financeiro, incompatíbel coa preguiza do capitalismo español, preguiza da cal eles saben
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aproveitarse. Certo que se dividían en carlistas, dinásticos e nacionalistas, pero todos
xuntos rexeitaban o programa da Falange Española. En canto aos católicos e ao clero de
Euskal Herria, ben demostraron a súa incompatibilidade cos reaccionarios de sequeiro».
«Todo isto quere dicir que as tres nacionalidades asoballadas eran os baluartes da
República, os soportes da verdadeira liberdade, e nelas descansaría segura e firme, se os
republicanos non fosen cegos e... centralistas».
«O caso de Euskal Herria é máis sinxelo e máis forte. O renacemento basco foi iniciado pola
acción do Partido Nacionalista, creado por Sabino Arana en 1894. Os alicerces doutrinais do
nacionalismo basco conteñen afirmacións rotundas, encamiñadas a emendar o erro carlista,
e só confiadas á virtude e afouteza do pobo. Euskal Herria é a única nacionalidade hispana
que se funda principalmente nas características de raza e, polo tanto, na acción. Non hai
dúbida de que o País Basco é tamén un feito de vontade; pero máis permanente que o de
Catalunya, porque se sente invulnerábel ás continencias políticas de España».
Corpo de zuavos carlistas

«Só se quixeron atender as demandas abafadoras de Catalunya e disfrazouse a concesión
con prerrogativas xerais que non se pensaban cumprir».
«Os Estados autonómicos foron considerados como recurso terapéutico, e non como
solución liberal para soldar os diferentes pobos que integran España».
«O adiamento das autonomías -por culpa dos trámites inventados para prolongar o sistema
unitario- desintegrou a Nafarroa do País Basco, atrasando en cinco anos a fortificación dun
baluarte seguro da democracia».
«Os gobernantes provisionais da República carecían dun plan de organización do Estado, e non
tiñan folgos para formalo, e por non atreverse a resolver por decreto -poño por caso- os simples
problemas de xustiza social, convocaron a toda présa unhas Cortes constituíntes, disfrazando
con escrúpulos de leguleio o que no fondo era indecisión, incapacidade e covardía».
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«Lémbrome da noite en que se trazou o problema da estruturación da República, cando a
maioría dos deputados nos dispuñamos a votar a prol do sistema federal. Aquela votación
fora sincera porque foi promovida por unha emenda de alcance insospeitábel, que colleu
de improviso aos valedores do Parlamento. Tan pouca importancia se lle deu a esta
emenda que o banco azul estaba deserto de ministros. Lémbrome que se ergueu Santiago
Alba e acovardou aos deputados facéndolles ver a sorpresa que recibiría o presidente do
Consello de Ministros, ao día seguinte cando lese nos xornais da mañá que a República xa
non era unitaria. Os expertos deputados da monarquía convenceron aos deputados novos,
e a votación adiouse até coñecer o criterio do Goberno. E así foi como as Cortes que
dixeran si, dixeron non».
«Aprobouse, por fin (o Estatuto basco) o día 1 de outubro de 1936, e non por maioría
de votos, senón por aclamación. Evitouse a tan temida controversia porque era preciso
contentar os bascos e estimulalos para que defenderan a República».
José Antonio Agirre Lekube, alcalde de
Getxo, dá un discurso en Lizarra, na
campaña a prol do estatuto de autonomía.
Ao seu carón, Fortunado de Aguirre, alcalde
de Lizarra. 14 de xuño de 1931. Fonte: AIAO

»Acabáronse os estatutos restrinxidos e regateados, que deixan vivos os vellos resentimentos
e non curan as mutuas desconfianzas. Tampouco non aceptamos que calquera provincia
ou provincias limítrofes teñan dereito a reclamar un Estatuto autonómico. Para nós non hai
máis que unha República viábel: a que se basee no libre consentimento das nacionalidades
que integran España. Damos por ben mortas a primeira e segunda República e agardamos a
terceira. Esta terceira República será federal se quere ser definitiva».
«Eu cría que a posibilidade de que os españois mudasen de pensamento dependía de
que mudasen de clima, pero nin aínda así. Perderon unha guerra civil e armaron outra
deseguida porque non son capaces de convivir consigo mesmos. E como eu estou exento
de responsabilidades e de complicidades, véxome obrigado a dicir que só vivo para Galiza,
e que só confío na cordura dos galegos».
«Non aceptamos que se nos sinale a obriga de loitar pola República española “porque ela
vai ser a que nos conceda o Estatuto autonómico”, como din os republicanos de sequeiro,
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pois somos nós, xunto cos bascos, cataláns e demais pobos hispánicos, os que crearemos
a unidade superior de todos os españois, é dicir, a República».
«O que máis nos doe é que os compañeiros de desterro seguen a soñar coa República do
31, causa indirecta da nosa dor».
«O caso é que todos pensamos volver en canto poidamos, e que a maior parte dos
desterrados coida que seremos recibidos con palmas e aclamacións do pobo. Eu, polo
menos, non o creo así. Moito máis que nós -os que vivimos en América- está a sufrir a
xente de España, que non ten pan, nin roupa, nin acougo, nin liberdade. Non hai peor
desterro que o que se sofre no propio país».
«Non hai xeito de lles facer ver que os refuxiados temos dereito a pórnos de acordo para levar
a España un plan ben meditado e capaz de merecer a aprobación do pobo. E como eles se
privan de toda discusión proveitosa, queren que os galegos, os bascos e os cataláns imitemos
o seu proceder. A discusión que máis temen é a que se refire aos feitos diferenciais e á
conseguinte estrutura do Estado de mañá. Adían esa discusión para cando se vexan en campo
propio e asistidos polo ambiente da rexión maioritaria. Non lles convén discutir connosco en
terreo neutral e expostos a confesar o seu empedernido centralismo. Resúltalles máis cómodo
discutir connosco en Madrid e gañarnos unha votación no Parlamento».
«Chegan a dicir que o problema galego, igual que o basco e o catalán, depende da
solución que acorde a maioría dos españois. Estabamos aviados! Non. A vontade dos
españois debe consultarse para resolver os problemas xerais de España; pero, en xustiza,
só Galiza debe resolver os seus asuntos privados, como é dona de tomar a posición que lle
pete fronte aos demais españois».
«O que pasa é que non queren mudar a opinión unitaria en opinión federal, porque eles
son unitarios e centralistas».

164

«O ruralismo galego venceu o terror clásico que nos axexaba desde o bosque e desde o
mar; pero Castela, sen bosques e sen mares, vive aínda nas súas cidades, nun urbanismo
creado polo medo e mantido por epopeas vaidosas, dentro dun Estado-poder que nunca
será un Estado-nación».
«Aos pobos e ás terras hai que axuizalos en toda a fondura que teñen e non hai dúbida
de que a Galiza actual comeza nas idades prehistóricas, así como as formas actuais
de Castela, mesmo a paisaxe, teñen o seu nacemento nos derradeiros períodos da
reconquista. Imaxinémonos unha resurrección dos mortos de hai mil anos: un galego
recoñecería a súa terra; un castelán non sabería dicir onde estaba».
«Podemos afirmar, con palabras de Otero Pedrayo, que <se no mapa da conciencia
moderna Roma é a forza, París é a escola, Florencia a graza e Londres a orde, Santiago é
a fe>; pero despois pregunto eu: Que representa Madrid na conciencia do mundo? Nada».
« Que representa Madrid na conciencia do
mundo? Nada ». Foto © Xurxo Martiz Crespo

«O noso xenio creador marcáballes aos varóns fazañosos de Galiza o camiño que debían
seguir, e este non era outro que o de se unir a Portugal en vez de axudar a Castela.
A grandeza histórica de Portugal fainos ver hoxe o que significaría para España unha
restauración da antiga unidade galaica, -a dos tempos romanos e suevos-, pois agora estarían
coordinadas as variedades hispánicas nun Estado europeo, principalmente atlántico. De
Castela e dos módulos casteláns só podería saír a España que estamos a ver e a padecer».
«...sirva coma exemplo a influencia de Roma, que con ser tan imperiosa non puido atacar
a lingua basca e orixinou varios dialectos, dos que aínda fican tres: o castelán, o catalán e
o galego».
«Pero Castela rompeu, sen decatarse, a unificación hispana que se estaba a formar, e
hoxe é o grande obstáculo para que cheguemos á unidade pactada; creou resentimentos
incurábeis en Portugal e Catalunya, e despois de catro séculos de torpezas, exercidas sobre
Euskal Herria e Galiza, aínda hoxe pretende que todos os españois sexamos casteláns».
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«Castela afincouse en conceptos pechados, omnipotentes, intanxíbeis; fulminou castigos
e excomuñóns; impuxo un catolicismo máis intolerante que o de Roma; declarouse, por
medio da Inquisición, provedora xeral da felicidade ultraterrea; suprimiu, sempre que
puido, as soberanías alleas; usurpou os poderes; adiou, en fin, a posibilidade de fusión
ou de adaptación das realidades -linguas, culturas, dereitos, tradicións, facendas- ao
propósito de ser dona e señora de España.
A unidade, polo visto, non estaba en harmonizar todo canto fose español, é dicir, propio
dos diferentes pobos que habitaban a península; estaba na imposición de todo canto fose
castelán e propio dos casteláns. E como Castela foi xerada e parida no estrondo guerreiro da
Reconquista, sempre consideraron indigno da súa prosapia manexar o arado e fecundar a
terra. Castela, dona e señora de España, recibiu en herdanza inesperada a metade de Europa
e gañou, por unha descuberta casual, o mundo fabuloso das Américas. Pois ben, a España
centralista perdeu todo canto tivo e nin sequera puido preservar a integridade da península».
«O galego é a forma máis antiga das linguas neolatinas de España e a primeira que
atinxiu un pleno desenvolvemento literario. Non é, pois, unha impudicia negarlle ao galego
o carácter de idioma cando non se lle regatea ao castelán?».
«A poderosa particularidade de Castela frustrou a nacionalidade hispana iniciada nos
tempos visigodos, e a lingua galega, con todas as súas disposicións culturais, tivo
que retornar aos patrios lares, onde aínda vive, á marxe desa entelequia que se vén
chamando ‘nación española’».
«Os galegos non discutimos o dereito de Galiza a ser unha nacionalidade, porque Galiza
xa é unha nacionalidade. Discutimos os dereitos que como tal se lle deben e exercemos
un deber cando reclamamos ese dereito».
«Cando entramos na esfera do espírito, sentímonos cada vez máis ‘nacionalistas’, é dicir,
máis arredados do espírito de Castela. Somos xenerosos ante España e seriámolo moito
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máis ante un Estado peninsular organizado en réxime federal; pero somos intransixentes
ante Castela. Somos en fin, verdadeiros ‘nacionalistas’».
«Fronte á política asimilista dos casteláns, non nos queda máis que un recurso: opor unha
rexa acción nacionalista. A intransixencia dos galegos fronte á intolerancia de Castela é un
acto de indeclinábel dignidade».
«Os ‘nacionalistas’ galegos saímos do <rexionalismo> por consideralo impreciso e, por iso,
favorábel a toda clase de leas e extravíos; defendemos como principio xeral a soberanía de
todas as nacionalidades e reclamamos para Galiza as garantías do seu libre desenvolvemento
e da súa fecundidade; denunciamos ao Estado español como instrumento da política
absorbente de Castela, e como perturbador da vida pública; negamos que a unidade española
fose, na súa orixe e desenvolvemento, estabelecida pola vontade histórica de todos os
grupos; afirmamos que a heteroxeneidade das forzas étnicas de España é a mellor riqueza
« Os nacionalistas galegos vemos que o
Estado español é unha organización teórica,
un ente abstracto sen pés nin cabeza ».
Madrid. Foto: XMC

para un Estado capaz de as estimar e as aproveitar. Os <nacionalistas> galegos vemos que o
Estado español é unha organización teórica, un ente abstracto sen pés nin cabeza.».
«Os cataláns, os galegos e os bascos serían antiespañois se quixesen impor o seu xeito
de falar á xente de Castela; pero son patriotas cando aman a súa lingua e non se aveñen
a mudala por outra. Nós comprendemos que a un galego, a un basco ou a un catalán
que non queira ser español se lle chame separatista; pero eu pregunto cómo se lle debe
chamar a un galego que non quere ser galego, a un basco que non queira ser basco, a un
catalán que non queira ser catalán. Estou seguro de que, en Castela, a estes compatriotas
lles chaman <bos españois>, <modelo de patriotas>, cando en realidade son traidores a
si mesmos e á terra que lles deu o ser. Estes si que son separatistas!».
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Capítulo XIII
Grande homenaxe polo seu libro
Sempre en Galiza foi un libro que abraiou ao mundo galego do exilio de 1944. A
colectividade galega de Buenos Aires quixo honrar o escritor e organizou unha homenaxe
que contou, no multitudinario banquete, con 1.500 comensais que saudaban o novo libro
e o seu autor.
Euzko Deya seguía moi de preto calquera actividade de Castelao e publicou dúas páxinas
completas dedicadas ao evento.
Foron estas:
O día 2 de xuño de 1944 tivo lugar no salón Príncipe Jorge de Buenos Aires a anunciada
homenaxe ao líder, escritor e artista galeguista Alfonso R. Castelao quen, como é sabido,
mora en Buenos Aires desde hai uns anos e aquí segue desenvolvendo o seu magnífico
labor artístico e a súa obra de orientación do renacentismo galego. Motivaba a homenaxe a
publicación do seu magnífico libro Sempre en Galiza, do que xa nos temos ocupado nestas
columnas, e que foi editado polo Centro Orensano desta cidade. A homenaxe foi unha
expresión insuperábel e elocuente do afecto e a admiración con que conta Castelao entre os
galegos de América e noutros moitos medios diversos americanos. Uns 1.500 comensais,
galegos en grande parte e representantes de centros e ambientes diversos, rodearon o
homenaxeado durante a comida. O acto foi organizado polas colectividades galegas e pode
dicirse que nel estivo representado todo o galeguismo. As adhesións chegaron de todos os
recunchos de América e sería inacabábel enumeralas todas. Non faltaron representacións de
entidades galegas de diversas vilas da Arxentina e de fóra do país.
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Tampouco non podía faltar nesta homenaxe a presenza dos bascos, entre os cales a
personalidade de Castelao ten os máis entrañábeis significados. Así, acudiu ao acto
unha nutrida representación integrada polo presidente do Comité pro inmigración basca,
enxeñeiro José U. Agirre, o vicepresidente do Laurak Bat, Joaquín Gamboa, o delegado
basco na Arxentina, Ramón M. Aldasoro, o deputado basco José María Lasarte, Francisco
Basterrechea, que foi vogal do Tribunal de Garantías Constitucionais da República, todos
eles coas súas respectivas señoras, Santiago Cunchillos, presidente de Acción Vasca,
Víctor Ruiz Añibarro e Ildefonso Gurrutxaga, por Euzko Deya, Isaac López Mendizábal
pola editorial basca Ekin e os escritores bascos Pedro Basaldua e José Olivares Larrondo,
todos os cales ocuparon lugares destacados na demostración e cuxa presenza nela foi
resaltada polos oradores xuntamente coa doutras representacións. Outros moitos bascos
asistiron tamén á homenaxe, colocándose en diversos lugares do salón, expresando coa
súa adhesión tamén a identificación do pobo basco co líder galeguista.
Na presidencia sentaron numerosas e distinguidas personalidades, que sería longo
Capa da primeira edición de
Sempre en Galiza

enumerar.
A cabeceira foi ocupada polo homenaxeado coa súa distinguida esposa, a señora Virginia
Pereira de Castelao, e os membros da comisión organizadora. Entre as personalidades
que se encontraban na presidencia figuraban o presidente do Centro Republicano,
Ricardo Martínez Redondo, os deputados galegos Antón Alonso Ríos Villaverde, Blasco
Garzón, o presidente do Centro Gallego señor Friol, os representantes dos Centros
Pontevedrés, Lucense, Coruñés e Ourensán, o señor Rodolfo Prada, coñecida e prestixiosa
personalidade da colectividade galega, e outros moitos que farían esta lista interminábel.
Espallados polas diferentes mesas estaban os representantes dunhas duascentas
sociedades galegas, detalle que servirá para dar unha idea da magnitude da homenaxe.
Ao presentarse no salón o señor Castelao acompañado da súa señora, foi acollido
cunha ruidosa ovación. A súa esposa foi obxecto así mesmo de clamorosas ovacións,
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ás que houbo de corresponder poñéndose en pé. Foi obsequiado polos organizadores
cun magnífico ramo de flores que lle foi entregado ao iniciarse o xantar. Tamén foron
entregados a ambos os esposos outros obsequios de flores no curso do acto.
Se Castelao non recibise outros testemuños inequívocos do prestixio e agarimo con que
conta e do que se fixo acredor coa súa obra, esta homenaxe sería para el demostración
patente da súa gravitación espiritual no pobo galego.
Nada diremos da personalidade deste fillo preclaro de Galiza porque, á parte de que iso
resultaría ocioso, esta demostración excede por si canto nós puidésemos dicir. Cando os
feitos falan tan elocuentemente non queda senón describir eses feitos, aínda que sexa nas
súas liñas esenciais.
O xantar transcorreu en medio dunha grande animación, evidenciándose unha coidadosa
Cabeceira do banquete oferecido a Castelao
no Centro Orensano de Buenos Aires. Na foto
o autor fai entrega do primeiro exemplar ao
orador Rodolfo Prada.

organización. No seu transcurso interpretáronse sons de Galiza escollidos e sons
arxentinos.
Chegados ás sobremesas, ofreceu a homenaxe mediante un sentidísimo discurso o
presidente da comisión organizadora, señor Manuel Puente. Foron as súas palabras
reflexo fiel da emoción do ambiente suscitado ao redor de Castelao; un discurso no que o
señor Puente puxo clara intelixencia e verteu o seu corazón.
Sinalou en primeiro lugar o amor dos galegos cara a esta terra arxentina e a súa
contribución constante na súa vida, indicando que aquí os galegos teñen sobre a súa
responsabilidade misións patrióticas de grande interese para Galiza, que ten postas
nos seus fillos aquí radicados grandes esperanzas, e é necesario que todos os galegos
respondan a esta responsabilidade. Aludiu á publicación do libro de Castelao, resaltando
o xesto do Centro Orensano ao propiciar e custear a aparición dun libro cheo dun espírito
galeguista humano e universal, que contén altas ensinanzas e sinala camiños claros á
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conciencia galega. Sinalou igualmente que a homenaxe, polas súas proporcións e pola
súa intención, ten o valor dun plebiscito en canto á personalidade do homenaxeado, a
quen o pobo galego considera como un dos seus máis grandes artistas e un dos seus
máis lexítimos condutores. Xa anteriormente Castelao obtivo no seu pobo o máximo de
sufraxios que puido ter un representante de Galiza. Hoxe evidénciase unha vez máis que
este home conta coa máxima confianza dos seus paisanos e que non en van é pola súa
obra e pola súa vida toda o seu máis auténtico representante e o seu máis fiel intérprete.
O señor Puente, a quen abrazou Castelao ao acabar o discurso, foi calorosamente aplaudido.
Fixo uso da palabra despois o médico Gumersindo Sánchez Guisande, prestixiosa
personalidade científica de Galiza. Foi a súa unha disertación extensa e belísima pola
súa forma e polo seu fondo, e emocionou con ela o auditorio, que o interrompeu en
moitas pasaxes cos seus aplausos. Fixo un acabado exame da vida galega na historia e
no presente, destacando netamente os fundamentos étnicos, históricos e lingüísticos en
que descansan as súas aspiracións actuais, que tan ben encarna o señor Castelao. A súa
visión do problema de Galiza abrangueu o cadro enteiro da península ibérica, entrando
na súa entraña con oportunos testemuños históricos e consideracións. Galiza ten unha
personalidade perfectamente definida polo seu idioma, a súa economía social, a súa
xeografía, e o libro de Castelao é unha constatación emocionada, altamente artística, dese
feito galego, perfectamente conxugábel co resto dos feitos ibéricos se se lles foca e trata
cunha comprensión humana. Velaí a consecuencia que flúe claramente do discurso.
Despois fixo un estudo do libro de Castelao Sempre en Galiza, sinalando nel aqueles
momentos en que penetra até a medula do sentimento galego e das súas razóns, chantadas
no máis fondo da historia. Dixo a este respecto que o idioma galego non é un dialecto, senón
unha lingua completa nacida do latín e coetánea do castelán, e que xa nos séculos remotos se
sinalaba a súa presenza, pois os galegos que figuraban nas lexións de Aníbal a levaron polo
mundo e dise deles que cantaban unhas estrofas estrañas, que pertencían ao idioma galego
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xustamente. Moitas pasaxes do libro de Castelao, repetimos, foron comentadas agudamente
polo orador, tal como a que fai referencia ao sentimento da liberdade e da xustiza e o que se
refire á saudade, fenómeno psicolóxico que o disertador comentou fermosamente.
Finalmente, dixo que os galegos deben conservar a Castelao no seu espírito, como home
e como galego de excepción, porque a natureza non repite os moldes en que se baleiran
estas figuras singulares.
Grandes aplausos premiaron a disertación de Sánchez Guisande, a quen o señor Castelao
estreitou, emocionado, entre os seus brazos.
Finalmente, en medio de grande expectación, falou o homenaxeado. O seu discurso,
dunha sólida estrutura, impregnado todo el de alta emoción, de sentido galego e
universal, serviu para definir con exactitude a súa posición ante o mundo como galego.
Constitúe sen dúbida un feito sobresaínte no discurso do ideal galeguista e ten, sobre
todo na actualidade, unha grandísima importancia. Por iso resolvemos dárllelo a coñecer
aos nosos lectores en toda a súa integridade nestas mesmas páxinas, xa que del se
desprenden verdades que afectan aos bascos e a todos os homes que hoxe senten sobre a
súa conciencia os acontecementos que vive o mundo enteiro.

O DISCURSO DE CASTELAO
Velaí o discurso pronunciado por Alfonso R. Castelao:
«As miñas primeiras palabras serán para agradecervos esta demostración de afecto que
a colectividade galega, aquí perfectamente representada, ten a bondade de me ofrecer
con motivo da publicación dun libro meu, que non é certamente de preguiceira e amena
literatura. Esta conxunción espiritual dos emigrados galegos do Plata e das súas entidades
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máis vivas, esta manifestación inequívoca de galeguidade, esta harmonía de tan varias
vontades, non se produciu para satisfacer a pueril vaidade dun literato, e non pode tomarse
como adhesión a unha persoa senón ao que esta persoa representa temporalmente nos
devezos renacidos dun pobo (Aplausos). As palabras do meu entrañábel amigo Manuel
Puente emocionáronme, porque non só foron ditas en nome da comisión organizadora deste
acto senón en nome da colectividade galega. E qué dicir do discurso elocuentísimo do Dr.
Sánchez Guisande, este amigo tan querido, este home que coa súa categoría científica dá
brillo e prestixio a todos os galegos! (Aplausos). Todo o que aquí se dixo abondaría para
me inchar de orgullo e satisfacción se non soubese que hai orgullos e satisfaccións moi
perigosos e moi difíciles de soster, e títulos que pesan con exceso na conciencia responsábel
dun home honesto (Aplausos). Eu non sei se merezo a honra que me dispensades. (Si!),
pero sei que non lla usurpei a ninguén (Moitos aplausos) e sei que xamais a utilizarei na
satisfacción de torpes egoísmos. Permitídeme agora que diante de todos vós reitere o meu
profundo agradecemento ao Centro Orensano de Buenos Aires, porque á súa xenerosidade
e ao seu patriotismo se debe a publicación do meu libro (Aplausos).
E con esta brevidade de expresións poño punto ao preámbulo do meu discurso, que non
será longo. Moitas grazas a todos. Moitas grazas. (Aplausos)
As miñas segundas palabras serán para dicirvos que xamais rozarei coas miñas accións as
normas gobernativas deste país, ao que quero entrañabelmente, porque aquí discorreron
moitos días felices da miña nenez, aquí naceron todos os meus irmáns e aquí botou raíces
unha gran parte da miña familia; pero aínda que no meu interior me sinto un pouco
arxentino, non hai dúbida de que son estranxeiro por imperativo da lei. E digo que son
un pouco arxentino, porque non en van deixou o meu pai as pegadas do seu traballo e
das súas iniciativas nunha extensa zona da Pampa Central, antes deserta, e non en van
alá me criei, san e alegre, entre gauchos auténticos -non de teatro- na primeira vivenda
humana que se alzou na Colorada Grande (Aplausos).

173

E se agora, por cousas do destino, as miñas irmás arxentinas, que conservan
orgullosamente a nacionalidade da súa orixe, viven na miña terra e gardan e representan
alá o meu patriotismo, eu aquí, estranxeiro, gardo e represento o patriotismo arxentino
das miñas irmás ausentes (Aplausos). Como patriota galego podo dicirvos que se non
me sentise amorosamente solidarizado con este país, non estaría entre vós, porque se
as portas de entrada non se abren, as portas de saída están sempre francas para os
estranxeiros que non se adaptan á vida arxentina e non se senten capaces de acatar as
súas leis, os seus usos e os seus costumes (Aplausos). E eu non penso saír de aquí como
non sexa para tornar a Galiza, a miña patria, (Aplausos). Sei que aquí hai liberdade para
o patriotismo e por conseguinte para os patriotismos e por iso vouvos falar co corazón nos
beizos, francamente, sen reservas mentais, porque eu non son máis que un patriota.
Levo catro anos convivindo con vós e sabedes que non gusto de hipocrisías nin de vaidades
e que, polo tanto, podo permitirme o luxo de formular ante vós un xuízo sobre a miña
propia obra e sobre min mesmo. Alá polo ano 18 dei a coñecer o meu álbum Nós, no que
plasmaba as dores do pobo galego e os seus devezos de xustiza e de liberdade, e ao ver
que os meus debuxos conmovían o corazón das xentes, máis e mellor que os versos e a
prosa, entón os caciques e os seus servidores acusáronme de literato -como quen di, de
intruso- para desvalorizar a miña arte e por ende os meus sentimentos. E despois de trinta
anos, trinta anos de meditación e de experiencia, atrevinme a publicar un libro en que
trato de elevar á categoría de idea o que no álbum Nós era puro sentimento, e ao ver que
as miñas razóns conmoven a conciencia galega, daquela exáltase a miña personalidade
artística, exaxerándoa, co piadoso fin de desvalorizar a miña ideoloxía política. Claro está
que eu non fun nunca un político profesional. A política non foi nunca a miña profesión: pero
si a miña vocación, a vocación de toda a miña vida. Comparade o sentimento galego dos
meus primeiros debuxos coa idea galeguista do meu recente libro e veredes que son unha
mesma cousa, e veredes que eu souben conservarme idéntico a min mesmo e que a miña
vida moral e política é unha liña recta como a franxa azul da vosa bandeira (Aplausos).
Eu non cultivei xamais a arte pola arte. A arte para min non foi máis que un elemento,
un recurso, un medio de expresión, e co lapis ou a pluma só quixen ser un intérprete fiel
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do meu pobo, das súas dores e das súas esperanzas. Debuxei sempre en galego; escribín
sempre en galego; e se quitades o que hai de galego e de humano na miña obra, non
ficaría nada dela (Aplausos). É verdade que eu gañei un certo renome como artista, sen
procuralo; pero iso non quere dicir que eu sexa un gran técnico da arte ou que eu producise
algunha obra maxistral, extraordinaria, de esas que van parar aos panteóns da arte. Non.
Das miñas mans saíron moitas obras, moitísimas; pero todas elas son de papel, pequenas,
perecedoiras, insignificantes, dunha pobreza franciscana, se queredes, pero teñen algo,
teñen calor de vida e están cargadas de humanidade (Aplausos) e ese é o seu único mérito,
un mérito impalpábel, que non é meu. O lapis e a pluma foron as miñas únicas ferramentas,
un anaco de papel abonda para min como material, e con tan pobres elementos non puiden
expresar a grandeza das miñas ideas e sentimentos. E digo grandeza porque non son ideas
e sentimentos meus, egoístas, senón ideas e sentimentos dun pobo canso de sufrir (Moitos
aplausos). Traballei toda a miña vida para converter o sentimento galego en idea e agora en
feito histórico, e todo poderá ocorrer, todo, menos unha cousa; que eu traizoe a razón da
miña vida e a confianza que os meus irmáns depositan en min (Aplausos).
E ben: Que digo eu no meu libro?. Imos velo. Digo e demostro que Galiza ten unha lingua
propia, reflexo doutra anterior, desaparecida, probabelmente celta, que falaban as hostes
galegas que seguiron a Aníbal, como nos dixo o Dr. Sánchez Guisande, e que a lingua
Sempre en Galiza, manuscrito, Castelao

galega actual é filla do latín, irmá máis vella do castelán e nai do portugués, na cal se
creou un dos monumentos líricos máis antigos e admirábeis de Europa. Digo e demostro
que Galiza ten un territorio propio, delimitado por fronteiras naturais, territorio de formas
suaves e entrañas duras, que foi illa de pedra cando o resto da península xacía no fondo
dos mares formativos, e que hoxe semella como unha inmensa esmeralda engarzada
no extremo das serras cantábricas. Finisterre para o mundo antigo e peirao de Europa
para o mundo novo. Digo e demostro que Galiza ten unha morfoloxía social e económica
de tan rara orixinalidade que non hai ecuación posíbel entre os seus problemas e as leis
uniformistas do Estado español, nin entre as súas preocupacións e as do mundo capitalista,
e que o seu antigo dereito consuetudinario segue practicándose e respectándose como bo,
pero ás agachadas da xustiza oficial, de modo que Galiza vive á marxe da vida xurídica de
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España (Aplausos). Digo e demostro que Galiza ten unha cultura propia, tan insular como
foi a súa terra nos tempos xeolóxicos, que se revela en todas as manifestacións da súa
arte e da súa sabedoría, na súa música, nos seus instrumentos, nas súas danzas e nas
súas cancións, nos estilos da súa arquitectura civil e relixiosa, no lirismo da súa literatura
oral e escrita, no ritmo das súas expresións, na filosofía dos seus refráns, etc. Digo e
demostro que Galiza obedece a fondos primitivos insubornábeis e intransferíbeis, como a
Bretaña en Francia e a Escocia en Inglaterra, e cuxo carácter peculiar e ancestral se advirte
e transluce na tolerancia, na crítica, no humor, no trasacordo e na saudade -palabra que
non ten equivalente nos demais idiomas. (Aplausos). Digo e demostro que Galiza é un país
predominantemente celta e que todos os que alá chegaron despois procedían dun mesmo
tronco e repiten o mesmo sangue, de modo que nós podiamos invocar a nosa insularidade
racial se non crésemos que nestes momentos iso puidese constituír un pecado e un
delito (Aplausos). Digo e demostro, entón, que Galiza conserva todos os atributos dunha
verdadeira e auténtica nacionalidade, iniciada nos albores da historia e mantida a través de
moitos séculos adversos. Iso digo e iso demostro.
E agora pregunto a min mesmo: seica é delito proclamar unha verdade tan clara? Non, por
certo. Porque unha nacionalidade non é un ente problemático como pode selo o Estado e
non debe ser obxecto de controversias, porque unha nacionalidade é un ser vivo, real, obra
da fatalidade biolóxica, con características recoñecíbeis polos sentidos e o entendemento
común, e se Galiza é unha nacionalidade, como o é Castela, como o é Euskal Herria, como
o é Catalunya, xusto será que falemos de nacións e non de rexións, como falaban inclusive
os escritores clásicos casteláns, como se falou sempre en España até mediados do século
pasado (Aplausos). Pero xa o estou a oír: <Rexión ou nación, que máis ten? por palabras
non imos discutir>, como antes se dicía <dialecto ou idioma, que máis ten? por palabras
non imos discutir>. E quen o di quere reservar para si o dereito de seguir falando de rexións
e dialectos, e nós entendemos que hai que chamar ás cousas polo seu verdadeiro nome.
Non, non imos rifar por palabras, pero podemos rifar pola intención que se oculta detrás de
cada palabra, e nas nosas non hai intención oculta, non hai malicias nin reticencias. Falamos
claro e propoñemos que só se usen vocablos inequívocos porque senón os ignorantes das
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cousas de España poden crer que Galiza é unha rexión de Castela e que o idioma galego é
un dialecto do castelán, unha corrupción da lingua oficial de España. (Aplausos). E iso non é
verdade e todos os españois saben que iso non é verdade. Por cuestión de palabras alguén
considérame separatista por dicir que os galegos non somos casteláns nin queremos selo.
É que hai en iso algo ofensivo para a dignidade de Castela, coa que desexamos convivir?
De ningún xeito. Nós nin somos casteláns nin somos separatistas. Nós somos o que somos:
galegos. Porque se non fósemos galegos non seriamos nada, e non sendo nada mal podíamos
ser españois, que é o que queremos ser por propia vontade, non á forza (Aplausos). Para
os galegos o separatismo non constitúe un ideal humano, non pode ser un ideal, e só o
concibimos como unha actitude de dignidade ante un motivo de ofensa irreparábel, que
supón un estado de desesperación que non ansiamos para nós nin desexamos para ninguén.
Moito coidado, pois, coas ofensas! (Moitos aplausos). Nós, como todos os membros de
Galeuzca, desexamos unha España constituída polo libre consentimento dos seus diversos
pobos: forte, eficaz, seria, equilibrada, que poida defendernos; e fronte á concepción
centralista do Estado, a todas luces fracasada, que só serviu para manter a desorde ou a
ditadura, nós propoñemos unha concepción realista, capaz de restaurar a España dos grandes
feitos (Aplausos). Rexeitamos os delirios imposíbeis e apelamos á cordura.
E a propósito da cordura. Con todo o respecto e a veneración que me infunde o príncipe das
letras castelás, Cervantes Saavedra, cuxos dous apelidos son galegos, eu digo que o seu don
Quíxote non pode seguir sendo o símbolo hispano, o norte dos ideais hispánicos, baixo pena
de que busquemos na morte o único medio de recobrar a razón, porque estamos fatigados de
tanta tolemia e mesmo de tanta razón como acode a nós acompañada polas dores da agonía.
Para min, o testamento de España non está na obra inmortal do príncipe manco; está na
obra, tamén inmortal, do outro xenio hispano, o príncipe torto das letras portuguesas, Luis de
Camões , que por casualidade tamén era fillo de galegos, (Aplausos) porque ninguén como el
soubo exaltar os valores múltiples da hispanidade. Para Camões España é cabeza de Europa
«que con nacións diferentes se engrandece -cercadas polas ondas do Océano- todas de tal
nobreza e tal valor que calquera delas se ten por mellor». Isto dicía Camões, e o hispanismo
camoneano é o noso hispanismo. Porque sería excesiva tolemia seguir buscando a salvación
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na loita sanguenta, férida, cruel e case sempre estéril dos homes cando podemos atopala na
superación constante de todos os valores nacionais, unidos, que integran o acervo peninsular,
se é que queremos recobrar a razón e con ela a grandeza perdida, se é que lle queremos
engadir á vella e nobre tradición, interrompida por catro séculos de historia desventurada,
unha nova e gloriosa tradición (Aplausos). Isto, ou seguir voando polo ceo das abstraccións,
sen tocar pobo nin terra, fiando máis na demostración aristotélica que na experiencia e o
experimento, até que nos sorprenda a lucidez e a morte, a un mesmo tempo, como na agonía
de Don Quíxote, o cabaleiro da triste figura (Aplausos).
E agora viría ben un canto de amor á nosa terra e ao noso pobo, un canto á liberdade.
Deixémolo para outra ocasión. Hoxe dixen todo o que quería e tiña que dicirvos. E vou
acabar lembrando aqueles versos de Cabanillas:
Batede no corazón.
Poñédevos de xeonllos,
E perguntai con santo amor de fillos, alá no fondo, alá dentro,
Onde resoan, cristaiñas, craras.
A voz da raza, a voz do sentimento,
A voz da nosa Terra,
Máis forte que a oración, que a lei, que o ferro.
Decídelle ao voso sangue:
Son chegados os tempos?
E a resposta acharédela na vosa conciencia de galegos. Si; os tempos son chegados».
(Unha clamorosa ovación pechou o magnífico discurso de Castelao).
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Capítulo XIV
Castelao, campión da galeguidade
Con este título tan entusiasta publicou José Olivares Larrondo, Tellagorri, un artigo en
Euzko Deya de Buenos Aires, en agosto de 1944,
Euzko-Deya nº 36, do 15 de agosto de 1944
Tellagorri
Hai uns días, os bascos e os cataláns unímonos aos galegos para lle tributar unha
homenaxe a Castelao.
Todos coñecedes o Castelao debuxante, escritor, arqueólogo, médico, político; pero temo
que non coñezades o Castelao galego. E sen embargo, Castelao non é outra cousa que
iso: galego.
Falastes algunha vez con Castelao, fumando un cigarro con el, en charla íntima? Non?
Daquela, non coñecedes a Castelao. Non o coñecedes porque non sabedes cómo é o seu
galeguismo. Os galegos sábeno moi ben, e por iso quérenlle até a idolatría. Eu estou
ben seguro de que a Castelao, se o collesen alá os falanxistas galegos, fusilaríano; pero
fusilaríano chorando, porque até os falanxistas, se son galegos, queren a Castelao. Galiza
enteira estremeceuse de angustia cando pola terra de Breogán correu a noticia de que
Castelao estaba en perigo de quedar cego. Cando presentou a súa candidatura para
deputado ás Cortes, tempos próximos aínda, en que o nacionalismo político galego era
aínda incipiente e en que as hostes de Castelao podían contarse cos dedos da man, ocorreu
algo extraordinario: Castelao obtivo a maior votación que se coñeceu en Galiza desde que
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alá se celebran eleccións. E agora, cando uns amigos quixeron testemuñar a Castelao a
súa adhesión polo libro Sempre en Galiza, que acaba de editar en Buenos Aires, os galegos
desta cidade, coñecendo isto, lanzáronse en masa a pedir un posto na mesa xunto a
Castelao; e o que quixo ser en principio un acto sinxelo de simpatía, converteuse no acto
grandioso, apoteótico, ao que, xunto a mil cincocentos galegos, acudimos tamén uns cantos
cataláns e bascos. Contratouse o maior local de Buenos Aires, pero resultou moi pequeno:
bastantes días antes do acto houbo que pechar a venda de entradas, porque era imposíbel
satisfacer o desexo dos douscentos cincuenta mil galegos que moran en Buenos Aires, e que
se baldeiraran alá para ver, para oír, para abrazar a Castelao.
Xa o din eles, os galegos: «Castelao ten hoxe a maior consagración a que podería aspirar
un fillo de Galiza, os ollos, os corazóns e as esperanzas dos galegos postos nel por
Escultura inspirada no Sempre en Galiza

consideralo fiel portador das esencias da Terra Nai, lumieira orientadora da galeguidade e
o seu persoeiro máximo no mañá da patria».
E con razón. Castelao está contento e orgulloso soamente dunha cousa: de ser galego.
Pero Galiza debe estalo tamén, e estao, do fillo que pariu.
Cando, despois do banquete, Castelao se puxo en pé para falar aos galegos, os galegos
puxéronse en pé e dedicáronlle unha ovación entusiasta, interminábel, que Castelao,
esbrancuxado de emoción, recibiu con bágoas nos ollos. Pero sobrepúxose, acougou o seu
ánimo, e faloulles aos galegos... e aos non galegos. Ao rematar o seu discurso dixo, para
que a ninguén lle collese a menor dúbida: «dixen, exactamente, todo o que quería dicir».
Castelao, con voz rexa, segura, expuxo o seu programa, despregou á vista de todos a
bandeira dos ideais galegos.
Falou de que un día foi sentimento, que despois se converteu en idea e que dentro de
pouco se converterá en feito. «Os tempos son chegados», clamaba Castelao, como canta
o himno galego:
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«Os tempos son chegados
dos bardos das edades
que as vosas vaguedades
cumprido fin terán;
pois onde quer xigante
a nosa voz pregoa
a redenzón de boa
nazón de Breogán ».
A nación de Breogán, a nación galega, a do idioma propio, a dos límites naturais, a que
foi illa de rocha firme cando a península estaba en formación, a de historia e tradición
e costumes propios; a Galiza eterna, coa súa alma, que cada galego leva dentro de si,
nunha morriña feita de morriñas en canto se afasta dela, e nunha saudade sempre, nunha
saudade que non se pode definir con palabras, senón sentila no corazón.
Castelao reclamou imperativamente para Galiza todos os seus dereitos. Empregou, para
cada concepto, a palabra xusta. «Galiza -dicía- non é unha rexión senón unha nación; o
galego non é un dialecto, senón un idioma». «Xa sei que algúns din que rexión e nación
son a mesma cousa, que dialecto e idioma dá o mesmo. Ben, pero por se acaso dígolles a
eses que Galiza é unha nación, e que o galego é un idioma».
«Non queremos os galegos que ningunha outra nación, ou grupo de nacións hispánicas
nos fixe o noso dereito, nolo recorte ao seu gusto, nolo pese e mida con moito coidado,
e nolo dea cando lle pareza ben. Non, non; o noso dereito fixámolo nós, e aínda que
é verdade que nós queremos formar unha comunidade cos demais pobos ibéricos, a
esa comunidade só poderemos chegar falándonos todos de ti a ti, ollándonos á cara,
como iguais. E en canto á oportunidade dese recoñecemento dos dereitos de todas as
nacións hispanas, os tempos son chegados! Chegou o día de que falemos todos con toda
claridade, único xeito de entendernos.
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Os galegos acaban de erguer ao seu xefe sobre o pavés, neste acto, tan cheo de emoción,
ao que tivemos a sorte de asistir, para comprobar cómo aquel sentimento que se
converteu en idea está próximo a cristalizar en feito venturoso para Galiza. Upárono sobre
o pavés, e pregoaron aos catro ventos da galeguidade:
Substancia con perfume de séculos da Galiza de onte; corazón palpitante da Galiza de
hoxe; conciencia esperta da Galiza eterna, iso é Castelao!
Preliminar lendario de Breogán, intrepidez espiritual de Prisciliano; voo universal de Feijóo;
dor infinita de Rosalía, lóstrego patriótico do protomártir Bóveda: Iso significa Castelao!».
Lonxitude e fondura da historia do pobo galego; renacemento febril da galeguidade; recia
afirmación de vontade e puxanza ascensional da Galiza inmortal: Iso leva en si Castelao!
Así, no medio dunha emoción intensa dos galegos, ficou consagrado Castelao campión da
galeguidade, expresión persoal dos devezos de Galiza.
«Os tempos son chegados».
Non menos entusiasta e amigábel foi o editorial que lle dedicou o órgano da Delegación
Basca de Santiago de Chile, EUSKAL HERRIA, que no mes de xuño escribira:

CASTELAO, CONCIENCIA DA GALIZA ETERNA
Substancia con perfume de séculos da Galiza de onte; corazón palpitante da Galiza de
hoxe; conciencia esperta da Galiza eterna, iso é Castelao!
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Preliminar lendario de Breogán, intrepidez espiritual de Prisciliano, voo universal de
Feijóo; dor infinita de Rosalía, lóstrego patriótico do protomártir Bóveda: iso significa
Castelao!.
Lonxitude e fondura da historia do pobo galego, renacemento febril da galeguidade, recia
afirmación de vontade e puxanza ascensional da Galiza inmortal: iso leva en si Castelao!
Castelao debuxante, pintor, escritor, arqueólogo, médico, político é suma da Galiza
antiga, cume da Galiza actual, estrela anunciadora da Galiza do porvir. Que ben o dixo,
recentemente, o ilustre historiador e político Augusto Barcia: «Castelao é Galiza, e Galiza
é Castelao».
A Galiza de sempre, a Galiza pura, latexa e loce continuamente ao longo do inxente labor
de Castelao, no labor artístico, no literario, no da investigación.
Nos centenares de debuxos e artigos sementados nas publicacións de Galiza, no
transcurso de trinta anos, que son claros espellos nos cales se reflectiron as dores, as
angustias e os anhelos do pobo galego:
Nos álbums Nós, Cincuenta homes por dez reás, Galiza Mártir, Atila en Galiza.
Nos libros Un ollo de vidro, Cousas, Retrincos, Os dous de sempre, As cruces de pedra na
Bretaña, e no luminoso e fundamental Sempre en Galiza.
No seu teatro de caretas: Os vellos non deben de namorarse.
Na extraordinaria obra, froito de dez anos de investigacións, As cruces de pedra na Galiza, o
estudo arqueolóxico sobre a materia máis profundo e importante que se ten feito até hoxe
e que, ao publicarse, fará converxer sobre Galiza o interese dos arqueólogos e historiadores
do mundo; que vale por si só para fixar o nome do autor nos anais da arte universal.
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Todo iso explica as consagracións de que foi obxecto Castelao:
A que lle fixo Galiza enteira, case nos comezos do seu labor artístico -presentimento
milagreiro do que Castelao chegaría a ser!-, ao estremecerse angustiada ante a noticia de
que «Castelao estaba en perigo de quedar cego».
A que lle fixeron altos institutos ao envialo a Francia, Bélxica e Alemaña, a realizar
estudos especializados.
A que lle fixo Unamuno ao exaltalo nas Cortes Constituíntes.
A que lle fixo o grande Bagaría ao fixalo no cadro dos egrexios homes das Españas,
coa famosa caricatura na cal aparece Castelao co corazón na flor do peito, brotándolle
pingas de sangue da ferida que lle abriu a terríbel desgraza de Galiza: o seu drama da
emigración.
A que lle fixo o pobo galego cando, só por obriga patriótica, se iniciou na política dándolle
a maior votación que xamais outro deputado atinxiu en Galiza.
A que lle fixeron Inglaterra, Francia, a Unión Soviética, EUA, o Canadá, a China e a
Arxentina, con edicións especiais dos seus álbums de estampas de guerra.
Caricatura de Castelao feita por Bagaría. A
oríxe está nun discurso en defensa da lingua
galega de Castelao nas Cortes republicanas
ao que aisitira o propio debuxante catalén.

A que lle fixo a monumental Historia Universal da Literatura, do erudito Santiago
Prampolini, ao presentar a Castelao no tomo XI como un dos valores espirituais do mundo.
Finalmente, Castelao ten hoxe a máxima consagración a que puidese aspirar un fillo de
Galiza: os ollos, os corazóns e as esperanzas dos galegos postos sobre el, por consideralo
depositario fiel das esencias da Terra Nai, lumieira orientadora da galeguidade e
representante máximo no mañá da patria».
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Capítulo XV
Opinións bascas verbo o Estatuto galego
A Fouce era unha publicación galega de Buenos Aires. Dada a relación existente entre bascos
e galegos, considerou de interese preguntar a tres deputados bascos a súa opinión sobre o
Estatuto galego con motivo de se celebrar un aniversario máis do plebiscito sobre este.
José María Lasarte, deputado na lexislatura de 1936 e posteriormente conselleiro do
Goberno basco polo PNB. Ramón María Aldasoro era daquela delegado do Goberno basco
en Buenos Aires e, así mesmo, conselleiro do Goberno basco dende que este se formou
en Gernika o 7 de outubro de 1936. Fora así mesmo gobernador republicano. E finalmente
Francisco Basterretxea, antigo deputado ás Cortes polo PNB e membro do Tribunal de
Garantías Constitucionais da República española.
Velaí as súas respostas:
En 1944, o novo aniversario da votación do Estatuto galego vén seguido do triunfo
extraordinario que supón para Galiza a publicación do último libro de Castelao, verdadeiro
código do galeguismo. Na primeira ocasión, o pobo galego, demostrando a autenticidade
e vitalidade do seu ser nacional, acalado pero non morto, tras séculos de opresión,
Cartaz a prol do Estatuto de autonomía
de Galiza realizado por Castelao

expresou con maxestade civil a súa vontade de liberdade política, acolléndose ás
posibilidades autonómicas da República española.
Agora, Castelao, xefe máximo do galeguismo, director e intérprete de Galiza, expón nun
libro fundamental para os galegos e para todos os que se preocupan pola participación
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dos pobos pequenos na futura orde da paz, as vibracións do seu espírito exquisito, de
político e artista. Sempre en Galiza.
Son dúas etapas magníficas da mesma historia, que desembocará -ninguén o dubide- na
participación de Galiza no pan da liberdade, que é o alimento vital dos pobos.
Hai moitas garantías para asentar esta afirmación. A realidade nacional, a crecente
vontade política, os aires de liberdade que clarifican o ambiente, pese a quen pese, e a
dirección limpa e fervorosa de homes puros, mártires do ideal como Bóveda, ou campións
da dignidade patriótica como Castelao.
Sabiamos que Galiza era viveiro pródigo de políticos e poetas. Pero até o presente, salvo
contadas excepcións, os froitos do traballo duns e doutros, perdíanse para a terra galega.
Hoxe, Castelao, político galego e poeta sempre, cando escribe e cando debuxa, simboliza a
fusión de ambas as personalidades, -anverso e reverso do verdadeiro home público-, nunha
vocación tensa e mesta cos pés ben firmes na terra galega e o espírito soñador, arrastrado,
enfeitizado polo meigallo sublime da liberdade.
Neste novo aniversario da votación do seu Estatuto, os bascos saudamos o pobo galego
cunha aperta fraternal, peñor da nosa permanente solidariedade de afectos, intereses e
ideais.
(Do deputado basco José María Lasarte).
Se o Parlamento das Cortes Constituíntes da República española tivese sancionado
o Estatuto catalán, o galego e o basco, teño a firme persuasión de que a pesar das
inspiracións e apoios totalitarios, non sería potencialmente posíbel que se promovera o
alzamento militar que estragou España na última das guerras civís padecidas. Dende que
se formou o Estado español, viviuse en perpetua guerra civil dentro e fóra da Península,
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por non se lle teren dado ao problema das nacionalidades ibéricas as solucións por nós
propugnadas. A decapitación de Pardo de Cela, as loitas dos comuneiros, as que se
produciron para afogar as liberdades de Aragón, de Portugal, de Catalunya, do País Basco
e de tantas outras zonas ibéricas, así como as guerras de independencia da América
de fala hispana, se cadra se podían ter aforrado de terlle dado á Península ibérica unha
estrutura federal ou confederal, máis de acordo coa natureza dos pobos que a habitan,
da súa historia e da súa xeografía. Por non querelo entender así, nin aínda sequera os
homes que se declaran máis demócratas e que sufriron na súa propia carne e de maneira
desapiadada as consecuencias dos afáns imperiais que xerminan e abrochan en España,
continuamos mantendo esta dolorosa e inacabábel loita. Unha España centralizada e
absorbente é unha sementeira de discordias e de guerras civís no interno e un factor de
perturbación internacional. A confederación dos pobos ibéricos permitíralle recobrar o
equilibrio perdido na súa vida interior e constituír a única posibilidade que moitos desexan,
a comunidade que moitos desexan, cos pobos irmáns de América, sen provocar as
hostilidades ou cando menos os receos, que xustificadamente promoven outros cobizosos
devezos de hispanidade recentemente ensaiados e malogrados.
A vida política e económica de Galiza padeceu os oprobios e as limitacións que todos
coñecen, polas causas con tanto acerto examinadas no magnífico libro Sempre en Galiza,
que o noso entrañábel amigo Castelao acaba de publicar. Se algunha dúbida existise sobre
a necesidade ou a conveniencia de permitirlles aos galegos que se administren libremente
de acordo coas súas necesidades e a súa capacidade, ficará esvaecida ao advertir o que
fixo o galego na súa patria e o que fai nos países onde emigrou. O galego sometido nunha
terra rica á pobreza e ao oprobio político, en canto puido saír sen ningunha preparación
e no maior desamparo a estas repúblicas americanas, loitou con evidentes desvantaxes
e vitoriosamente para achar xustamente coa solución dos problemas particulares da
súa vida, a posibilidade de crear organizacións colectivas, que serven de exemplo aos
membros doutras nacionalidades e que pola súa perfecta administración, ninguén puido
superar.
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Ademais deste dereito e desta capacidade, dáse a circunstancia de que esta aspiración está
patrocinada por homes cuxa probidade, lealdade e abnegación constitúen a mellor garantía
para as aspiracións de liberdade do pobo galego. Tan boa causa e en mans tan excelentes
debe triunfar e estamos seguros de que triunfará e axiña.
(Ramón María Aldasoro, delegado basco na Arxentina).
Galiza foi a primeira nacionalidade peninsular que viu negada a súa personalidade e os
dereitos cos que formara na unión hispánica, chegando ao extremo abafante de non se lle
recoñecer representación nas Cortes do Reino, senón a través de Zamora.
Galiza viu tamén desmembrada a súa primitiva e orixinaria nacionalidade coa separación
de Portugal do Reino que asoballara ao resto do pobo galego.
Análoga sorte correron, andando o tempo, Catalunya e o País Basco, dividido tamén este
entre dous Estados. Todo o que aconteceu mediante a imposición da forza militar, cando non
da astucia arteira e con violación, ás veces, dos pactos estabelecidos.
Galiza, a pesar de ter sufrido durante longos tempos un grande marasmo popular, mantivo
unha viva tradición literaria de sentido nacionalista ou galeguista e como os pobos catalán
e basco, veu atopar ultimamente o camiño do renacemento da súa conciencia colectiva
e da súa vontade política de goberno propio, segundo o acreditara no plebiscito de
autonomía concretado no Estatuto galego.
E é que todo o que antes a monarquía e despois as varias Constitucións ergueron a lombos
daqueles pobos basco, galego e catalán, non serviu nin para que o Estado español resolvese
o problema fundamental da súa estrutura política e social, nin menos para aventar por
uns ou para acalar polos outros, a personalidade nacional, nin menos a vontade daqueles
pobos. Pola contra, estes pobos convertidos ao sentimento da súa nacionalidade propia
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demostraron a súa enorme vitalidade e reclaman hoxe máis que nunca os dereitos da súa
personalidade e liberdade, podéndose predicir que a eles, xuntamente coa democracia
castelá propiamente dita, se recorrerá se se quere que, na era crucial que se aveciña
despois da guerra, se atopen fórmulas de estabilidade e progreso, non soamente político,
senón tamén económico e social de alcance peninsular e, polo tanto, de idoneidade e
transcendencia universais.
A comprensión que temos na actualidade dos nosos problemas políticos básicos e dos comúns
bascos, galegos e cataláns, sen esquecer a que os homes verdadeiramente demócratas de
Castela (na acepción de quen falaron sempre exclusivamente a lingua castelá) van tendo
tamén de tales problemas fundamentais, son peñor e garantía de acerto e da posibilidade de
que se chegará á tan desexada solución política peninsular, para ben de todos.
Porque a liberdade reclamada para as nacionalidades bascas, galega e catalá, como
alicerce do sistema orgánico da nova comunidade republicana, se é verdade que apela ao
exercicio do dereito de autodeterminación, non é menos certo que non fai punto final nel,
senón que o exerce para que en virtude do propio dereito se autolimite cada nacionalidade
voluntariamente, para chegar a constituír entre todas elas (mesmo Castela, como tal, se o
desexase), a dita comunidade política supranacional e de personalidade exterior común.
Se os bascos, galegos e cataláns non queren vivir separados entre si unhas nacionalidades
doutras, é obvio que tampouco non o quererían se a nacionalidade castelá se achega á
dita forma de unión política.
Está pois, fóra de propósito falar sinceramente, se non hai falso receo ou habilidade, de
«secesionismo naqueles pobos. E o que entre todos libre e voluntariamente se constituíra,
pregúntolles aos demócratas, como iría contra España?
(Francisco Basterretxea, vogal do Tribunal de Garantías Constitucionais da República
española).
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Capítulo XVI
Constituíuse o Consello de Galiza
Era moi importante para Galiza falar cunha soa voz e dispor dun organismo que articulara
os seus intereses. Os cataláns tiñan as súas institucións, os bascos o seu Goberno e
delegacións e os galegos necesitaban esa plataforma. E creárona. Trátase do Consello
Nacional de Galiza, que naceu en Montevideo o 15 de novembro de 1944. Constituírono os
deputados ás Cortes Alfonso Rodríguez Castelao, Elpidio Villaverde, Ramón Suárez Picallo
e Antón Alonso Ríos, sendo electo presidente Castelao. No momento do seu pasamento, o
Consello decidiu non escoller presidente.
Na alocución que serviu de alicerce a este Consello, convidaron a ingresar á Xunta aos
restantes deputados por Galiza.
A súa acta de constitución dicía o seguinte:
«Alfonso Rodríguez Castelao, Elpidio Villaverde Rei, Ramón Suárez Picallo e Antón
Alonso Ríos son os únicos deputados galegos que viven refuxiados en Sudamérica e, por
espontánea decisión de todos eles, acordaron xuntarse nun só corpo de dirección política
para cumprir, manter e defender a última vontade de Galiza, mentres dure esta etapa
de asoballamento en que o pobo se ve privado de toda expresión democrática. Estes
mandatarios afirman que a vontade política de Galiza arrinca legalmente do Estatuto
plebiscitado en 1936. Pero no Estatuto hai que distinguir dúas cousas: o documento en
si, forzosamente limitado ás exixencias da Constitución, e o desexo de Goberno propio e
vida libre que o acto plebiscitario supón. De ambas as cousas -letra e espírito do Estatutoson gardadores os deputados galegos, como fideicomisarios da vontade legalizada do seu
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pobo. Agora ben; a latencia autonomista de Galiza manifestouse sempre a prol do sistema
federal, tanto nos acordos populares do ano 1873 como nos varios anteproxectos de
Estatuto galego, acordados no período preconstituínte da segunda República. Abondará citar
o da Federación Republicana Galega, que di así: ‘Artigo 1 ° Galiza é un Estado autónomo
dentro da República federal española’. Este é o pensamento libremente expresado polo
republicanismo galego, que foi mandato para os seus deputados nas Cortes Constituíntes do
31. E de aí transcenden os principios directivos que se deben manter e proclamar, en nome
de Galiza, ante as diversas intencións constituíntes da futura España.
Os mencionados mandatarios defenderán, por conseguinte, o dereito de autodeterminación
para o pobo que representan; pero considéranse autorizados para restrinxir este dereito ao
que sexa racionalmente xusto e posíbel, descartando, de antemán, o separatismo e avogando
por unha unión pactada de todos os pobos diferentes de España, ou mellor, da Península,
dentro dun Estado plurinacional republicano, con garantías de liberdade para os homes e os
pobos. Tendo en conta que a vontade dos electores galegos representa unha ínfima minoría
de votos no corpo político de toda España e que, polo tanto, a vontade do pobo galego sería
indefectibelmente vencida polo peso numérico dos votos non galegos, resulta natural que os
representantes de Galiza procuren o equilibrio democrático de España a base dunha nova
estrutura do Estado español, en que os pobos sexan os verdadeiros suxeitos do dereito político.
Para este fin, a unidade de dirección política de Galiza no exilio emprenderá unha campaña,
xunto co Goberno de Euskal Herria e o Consello Nacional de Catalunya, para pesar, por
convencemento, na conciencia liberal e democrática dos demais españois.
En virtude das declaracións anteditas, acordouse constituír unha entidade denominada
CONSELLO DE GALIZA, para cumprir, manter e defender a vontade do pobo galego, así
como para buscar as asistencias e axudas que se precisen. O Consello comeza a funcionar
como un fideicomisariato, baixo a responsabilidade dos catro deputados que subscriben
este documento, asistidos por un extenso núcleo de emigrados galegos, neste lugar de
América que ben pode considerarse como a metrópole ideal dunha Galiza libre.
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O Consello conta ao nacer con varias delegacións en América e con órganos técnicos e
auxiliares que aseguran a súa eficacia. E como primeira medida acordou, por unanimidade
dos conselleiros e unánime consenso dos grupos organizados, conferir a presidencia do
Consello de Galiza a Alfonso Rodríguez Castelao, quen queda autorizado dende este intre
para levar as negociacións de alianza cos presidentes de Euskal Herria e Catalunya, co
fin de que Galiza entre, con propia personalidade e tripla forza, nunha concordia xeral
española, capaz de derrubar o réxime franquista e restabelecer a liberdade en España.
O Consello de Galiza non nace pechado e circunscrito aos catro deputados que viven en
Sudamérica, porque estes non descoñecen a existencia doutros compañeiros de deputación,
exiliados en diversos puntos do mundo, que poden integrar o Consello de Galiza, se desexan
manter e defender as aspiracións do seu pobo, do que recibiron un mandato persoal. O fin
e obxecto do Consello de Galiza implica un respecto absoluto para calquera ideoloxía do
tipo democrático; pero, tendo en conta que o pobo escolleu persoas e non partidos, xusto
será que nos conselleiros prime a condición de galegos sobre a disciplina dos partidos
non galegos aos que poidan estar afiliados, porque de non ser así negaríase a vontade de
goberno propio, hipotecando as súas decisións a directrices estrañas. Así, os conselleiros de
Galiza serán simples mandatarios do pobo que os escolleu e non dos partidos.
Asinase esta acta en Montevideo, o quince de novembro de mil novecentos corenta e catro.
Alfonso Rodríguez Castelao, Elpidio Villaverde Rei, Ramón Suárez Picallo, Antón Alonso
Ríos. (Rubricados)».
O día 8 de decembro daquel ano de 1944 celebrouse en Buenos Aires, na casa de Manuel
Puente, a constitución do Consello de Galiza. Asistiron tres dos integrantes do dito
Consello, xa que Suárez Picallo vivía en Santiago de Chile. Por Catalunya asistiu Manuel
Serra i Moret, vicepresidente do Parlament catalán. Ramón María Aldasoro e José María
Lasarte asistiron en representación dos bascos.

192

Capítulo XVII
De Gernika a New York pasando por Berlín
Con este título publicou o presidente basco un libro onde narraba a súa odisea desde que
foi electo presidente do Goberno basco en Gernika até a súa aparición en terras americanas
tras o seu azaroso paso polo Alemaña nazi. Máis que un libro político, semellaba un libro
de aventuras pola súa amenidade e facilidade na súa lectura. Todo el está impregnado dun
optimismo inquebrantábel e acaba coa súa mensaxe De Gernika ás Américas.
Seguidamente imos facer un breve resumo deste e, a seguir, a valoración que fixo
Castelao tras a súa lectura.
Mais antes situaremos o problema tras a sublevación do 18 de xullo de 1936, que deu
comezo á guerra civil española. Nesa mesma data, os deputados bascos desde Donostia
-pola xestión de Lasarte e Manuel Irujo-, e Euskadi Buru Batzarra desde Bilbo, deron a
coñecer a actitude do Partido Nacionalista Basco, en solidariedade coa democracia e fronte
á sublevación militar, obrando en consecuencia.
O Goberno da República reservou un posto no seu seo para un representante do PNB,
ofrecéndollo a Manuel Irujo, que se negou a aceptalo, mentres o Goberno e o Parlamento
Manuscrito e imaxes do diario do lehendakari
José Antonio Agirre Lekube

non cumpriran co deber de dar a súa aprobación en forma ao Estatuto basco plebiscitado.
Trasladada a proposta ao EBB, este enviou a Madrid a Agirre, o cal conveu na fórmula
pola cal Irujo foi nomeado ministro basco da República e o Parlamento aprobou o Estatuto
de Euskal Herria sur.
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O 7 de outubro de 1936, na Sala de Xuntas de Gernika, foi proclamado Agirre presidente de
Euskal Herria sur. Baixo a árbore sagrada dixo o seu xuramento, cuxo texto tomamos do propio
libro: «Ante Deus humillado, en pé sobre a terra basca, co recordo dos devanceiros, baixo a
árbore de Gernika, xuro cumprir fielmente o meu mandato».
O Goberno basco integrouse con tres membros do PNB, un de ANB (Acción Nacionalista
Basca), tres socialistas, un de Esquerda Republicana, outro de Unión Republicana e
outro comunista. O Departamento de Defensa ficou confiado ao propio presidente e a
Vicepresidencia do Goberno a Leizaola. A obra do Goberno de Euskal Herria sur está
escrita, na parte principal, no seu Boletín Oficial. Destacan algunhas funcións e actividades
fundamentais: constituír e organizar o Euzko Gudarostea, Exército Basco; atender ao
fornecemento do país e do propio exército; crear a universidade basca, comezando pola
facultade de medicina; manter o réxime de liberdade de conciencia e de cultos e garantir o
libre exercicio do culto católico nas igrexas e presbiterios; organizar delegacións do Goberno
nos principais países do mundo libre; estabelecer un réxime de relación co exterior mediante
servizo de avión; crear unha Facenda propia, para a atención do país e da guerra; adquirir
Xura de José Antonio Agirre como presidente
de Euskal Herria sur na sala de Xuntas da
Deputación de Bizkaia.

armamento e municións.
Con relación a este último extremo, escribe Agirre que «anunciáronnos a chegada do primeiro
e único cargamento ruso de material bélico que recibimos os bascos. Enviábanolo o Goberno
da República española, que o adquirira en Rusia. Consistía en quince avións de caza, cinco
canóns de mediano calibre (11,50) -chamabámoslles a artillaría pesada-, quince tanques,
duascentas metralladoras e quince mil fusís con moi poucos cartuchos... Os avións eran bos
para entón, cazas Curtis fabricados na Unión Soviética; os tanques eran vellos e achacosos,
renxendo sobre rodas de goma; os canóns eran aceptábeis, aínda que soamente servirían
mentres durase a escasa munición que traían; moitas metralladoras funcionaban mal e máis
da metade tivemos que rexeitalas por inservíbeis; e os fusís eran os que sobraron da guerra
de Crimea, con preto dun século de existencia, dun só tiro e cunhas balas que semellarían
anticuadas aos nosos avós. Meses máis tarde, os gardas de orde pública paseaban con eles».
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Dos quince aviadores enviados pola Unión Soviética e retirados ao pouco tempo, engade
Agirre: «A conduta daqueles rapaces foi exemplar, e non me refiro á súa executoria
militar, xa que a superioridade numerosa do adversario non lles permitiu combater máis
que ao principio. O que máis me conturbou foi a disciplina daqueles aviadores. Foron un
exemplo de seriedade e corrección que denotaba ás claras que no seu país existía na orde
militar algo máis que o que unha propaganda desviada e inexacta facía ver ás xentes».
Respecto ao Goberno e ao Exército basco, do que Agirre era un namorado, di: «E creamos
o Exército Basco, transformando as milicias -que se compuñan de voluntarios dos diferentes
partidos políticos- nunha organización militar de máis de cen mil homes perfectamente
disciplinados, quen, a pesar da deficiencia irritante do armamento, souberon conter ao
invasor durante moitos meses; construímos o chamado ‘Cinto de Ferro’ de Bilbo, que tivo
O lehendakari Agirre e á súa dereita o
presidente da Deptación de Bizkaia, o galego
José Echeverría Novoa na toma de posesión
do Goberno de Euskal Herria sur en 1936 na
Gran Vía bilbaína

unha extensión duns douscentos quilómetros. de perímetro; transformamos a industria
civil en industria de guerra e organizamos todos os servizos; alimentamos unha poboación
civil de máis de oitocentas mil almas, con máis de cento cincuenta mil refuxiados, nun
territorio duns tres mil km cadrados e sen máis saída que un mar virtualmente bloqueado;
mantivemos a orde e estabelecemos a Administración de Xustiza; defendemos a liberdade
de conciencia e o respecto ao culto; protexemos a propiedade e velamos pola vida dos
nosos adversarios políticos».
Para apoiar esa actitude, Agirre transcribe un texto de Steer que reza: «Os bascos
considéranse orgullosos do ano en que se gobernaron a si mesmos, de cómo mantiveron a
orde e unha verdadeira paz relixiosa, e deron liberdade a todas as conciencias, e alimentaron
os pobres, curaron os feridos e conduciron todos os servizos do Goberno sen unha soa liorta.
Demostraron seren aptos para gobernar; mentres os outros asasinaban, aterrorizaban a clase
traballadora e vendían a súa patria aos estranxeiros, eles uniron a súa pequena nación con
fortes lazos de humana solidariedade... Poderán esperar, como o fago eu, que no sucesivo
a súa obra sexa coroada por un maior éxito, pero dificilmente que a súa conduta sexa máis
digna e honorábel».

Gudaris voluntarios en Bilbo, 1936.
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Un dos feitos que deron lugar a maiores discusións é o bombardeo e destrución de
Gernika pola aviación alemá ao servizo de Franco. Con este motivo, Agirre dirixiuse á
opinión mundial nunha alocución, da cal el transcribe no seu libro as liñas que seguen:
«Ante Deus e a historia que nos han de xulgar, afirmo que, durante tres horas e media,
os avións alemáns bombardearon cunha fereza descoñecida a poboación civil indefensa
da histórica vila de Gernika, reducindo a cinzas e perseguindo con tiro de metralladora as
mulleres e os nenos, que pereceron en grande número mentres fuxían tolos de terror. Eu
pregúntolle ao mundo civilizado se pode permitir o exterminio dun pobo que considerou
sempre como o seu máis grande título de gloria a defensa da súa liberdade e da santa
democracia que Gernika, coa súa árbore milenaria, simbolizou a través dos séculos».

A desolada imaxe de Gernika.
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Informacións falsas dos media españois verbo a destrución de Gernika

Cumprirase a ameaza de Mola, engade Agirre, que copia a alocución do xeneral
sublevado: «Nós destruiremos Bizkaia, e o seu territorio, espido e desolado, privará aos
ingleses do desexo de apoiar contra nós aos bolxeviques bascos. É preciso destruír a
capital dun pobo pervertido que ousa oporse á causa irresistíbel da idea nacional”. Estas
palabras, continua Agirre, foron corroboradas polas do cardeal Gomá, primado de España,
que en carta ao cóengo basco Dr. Onaindia dicíalle que a destrución de Gernika «era o
anuncio do que lle podía acontecer á grande cidade», referíndose a Bilbo.
As palabras do xeneral Franco, que Agirre transcribe: -«Agirre mente. Nós respectamos
Gernika»- achacando a destrución da vila ao propio Exército Basco, foron amplamente
rectificadas. Un dos textos que fai esa rectificación é Arde Gernika, do xornalista
madrileño Vicente Calcañar. Southworth, na súa obra A destrución de Gernika, estuda
amplamente o feito e considera as súas varias implicacións cunha gran cantidade de
información.
Pretendeu o Goberno de Euskal Herria sur salvar o Exército Basco, trasladándoo a
Catalunya, a través de Francia. Agirre refire a súa xestión, reiterada por Leizaola, preto
de Azaña, Negrín, Prieto, Zugazagoitia e Compayns. Describe os termos da súa visita ao
embaixador de España en París, Ossorio, e ao ministro de Negocios Estranxeiros francés,
Un can deambula entre as destruidas
rúas de Gernika

Delbos. O Consello Superior de Guerra da República rexeitou a suxestión, actitude que
levou aparellada a perda para a República do Exército Basco e dos de Santander e
Asturias máis adiante.
A Capitulación de Santoña é tratada por Agirre baixo o título de «O incumprimento dunha
promesa». A fronte rota, os ofrecementos do xeneral italiano Mancini, as condicións da
rendición das unidades militares, os embarques do persoal no Bobie e o Seven Seas
Spray despois de desarmados os batallóns, a vida dos presos franquistas garantida, a
orde de desembarco, o incumprimento das promesas pactadas, a cadea dos batallóns
bascos e os fusilamentos ulteriores, todo iso se proxecta na descrición de Agirre.
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Comeza o exilio, coas súas impurezas e alternativas. Ao correr das páxinas do texto
comentado, aparecen a conferencia da Duquesa de Athol en París, a actitude das dereitas
francesas «antes con Hitler que con Blum», Charles Maurras, o Pacto de Munich, a Liga
Internacional de Amigos dos Bascos... Para facer máis curta a relación, prescíndese
das incidencias impostas ao curso da historia pola continuidade da guerra española, que
determinou longas estadías en Barcelona do presidente Agirre e a evacuación daquel
territorio en compaña de Compayns, o presidente catalán, ao que rodeaban outros
membros do seu Goberno e varios deputados cataláns e bascos.
O 8 de maio de 1940 viaxa Agirre a Bélxica en visita familiar. A guerra, declarada
desde había xa varios meses, mantén as frontes occidentais en quietude ao redor da
liña Maginot. Pero o 10 de maio seguinte comeza a ofensiva alemá. O 12 do mesmo
mes, Agirre deixa La Panne con intención de cruzar a fronteira e volver a París. E aquí
comeza a odisea. Fronteiras pechadas, policías que non escoitan, militares que se moven,
Refuxiados bascos observan, desde o lado
francés, a destrución prometida polo xeneral
español Mola da vila de Irún

noites ao descuberto, con mulleres e nenos; austríacos, checos, polacos, escandinavos,
xudeus, todos igualados na desgraza e na desesperación; noites dantescas, o desastre de
Dunkerque, os bombardeos aéreos alemáns...
«Estaba seguro de que a Delegación basca de Londres estaría xestionando a nosa posíbel
saída coas autoridades inglesas. Logo decateime de que así foi». Así escribe Agirre. E así
foi en realidade. O Goberno inglés accedeu á demanda, non tan só en favor de Agirre,
senón de todos os bascos que estivesen na súa situación. E así lograron ser acollidos nos
derradeiros buques aliados que partiron de portos franceses antes da ocupación alemá o
cóengo Onaindia, tres membros do E.B.B, varios funcionarios dos servizos de información
do Goberno basco e outras persoas. O inimaxinábel desastre de Dunkerque impediu que
puidesen beneficiarse o presidente Agirre e os seus familiares da excelente disposición do
Goberno británico. «E por fin visitounos a morte!» escribe Agirre con verdade. Primeiro foi

Unha das últimas fotos de Agirre antes de
abandonar definitivamente Bilbo ante o
avance das tropas españolas

Cesáreo de Asporosa. Despois Encarna, a súa irmá.
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O relato da súa fuxida aparece cortado por «A obra dun mal basco», capítulo dedicado a
Ibarnegaray, ao que alcuma de Quisling basco, e ás súas realizacións, de maneira singular
ao campo de concentración de Gurs. «Até os sacerdotes bascos, escribe, foron quitados
de noite das súas casas e levados en camións como se fosen os máis perigosos inimigos».
Relaciona a disolución dos servizos bascos, a suspensión das nosas publicacións e a
clausura da Delegación de París, estabelecida en 11, Avenue Marceau, a cal, cos outros
dous predios adquiridos para aloxar as mulleres e os nenos no exilio, foi declarada
propiedade do Goberno español por sentenza do Tribunal do Sena pronunciada durante a
ocupación alemá, que a Francia liberada respectou, obrigando aos bascos que volveran a
utilizar aqueles locais, a que os desaloxasen, para que novamente tomase posesión deles
a embaixada española, que os posúe na actualidade.
Agirre refire como en cada momento da azarosa vida á que lle condenaron as
circunstancias, apareceu o home providencial, que un día se chamou o Padre Alberto,
Batallón do Exército Basco,
o Euzko Gudarostea.

outro o catalán de Bruxelas, e sucesivamente, o Padre reitor de san Francisco Xabier de
Bruxelas tamén, don Rómulo Araujo, cónsul de Venezuela, nuncio apostólico monseñor
Micara, cónsul de Panamá, Guardia Jaén, ministro de Venezuela, Zarraga Fombona, da
República Dominicana, Roberto Despadel e de Panamá Villalar, Peterson, o funcionario
sueco da axencia de viaxes, Mr. Stevenson, cónsul inglés antano en Bilbo e daquela en Rio
de Janeiro, e don Manuel Inchausti, que financiou a viaxe grazas á cal o doutor panameño
José Andrés Álvarez Lastra (José Antonio Agirre) e dona María Arrigorriaga, viúva de
guerra de cidadanía venezuelana (a súa muller dona María Zabala de Agirre), cruzaron o
Atlántico, recobrando o 9 de outubro de 1941 en Montevideo, a súa auténtica identidade.
As incidencias a que deu lugar a estadía de Agirre en Alemaña non poden ser reducidas
a un esquema. Hai que lelas: interrogatorios da Gestapo, encontros con xornalistas e
deputados españois ao servizo de Franco, escoita sen pestanexar da emisión radiada na
que se daba conta da constitución e do funcionamento en Londres do Consello Nacional
Basco, diálogo co xornalista que o entrevistara na súa auténtica personalidade uns meses
antes e que por fortuna non o recoñecera.
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Refire Agirre con emoción como o 14 de agosto escoitou desde a súa cabina, rodeada da
familia, a proclama da Carta do Atlántico; e uns días despois, chegáballe a nova de que a
Universidade de Columbia lle outorgaba un posto de profesor.
O libro De Gernika a New York pasando por Berlín acaba cunha longa e emotiva “Mensaxe
de Gernika ás Américas”, onde Agirre, falando en primeira persoa unhas veces e outras a
través de codialogantes, expresa a súa gratitude cara a América, a súa firme esperanza
no triunfo da democracia e os riscos que a axexan, tanto na vella Europa coma no mundo
iberoamericano, de maneira singular os derivados da Unión Latina. Aproveita o momento
para deixar ben patente a súa adhesión ás ideas universais de liberdade, democracia e
moral cristiá, sen prexuízo de afirmar con todo o vigor do seu propio ser o amor á patria.
É este o reflexo máis auténtico da súa personalidade.
A mensaxe de Gernika ás Américas merece ser lida con atención porque é imaxe das
ideas máis permanentes do presidente Agirre. Por iso damos os subtítulos que o integran:
Quen negan que a guerra é ideolóxica son os causantes da confusión ideolóxica, España,
exemplo típico de confusión ideolóxica, no político, no relixioso. Os demócratas, e non
a democracia, son os que fracasaron, Cuestión social e comunismo, O problema das
nacionalidades, O empequenecemento das ideas universais, Non hai que defraudar a
esperanza dos que sofren, Misión de América, A terceira fronte inimiga, a da Unión Latina,
O perigo das ditaduras cristiás, A murcha diplomacia e o eixo latino, Hispanoamericanisno
contra Panamericanismo, O problema ibérico e Mensaxe dos bascos que cantan e sofren.
A viaxe do Plata a New York constituíu unha xira triunfal, tanto para o presidente Agirre
persoalmente, como para a representación que tiña. Os centros políticos culturais e
representativos do Continente fixéronlle obxecto de distinción e honra. A Editorial Vasca
Ekin de Buenos Aires, que imprimiu as súas Cinco Conferencias, di no seu limiar: «Pasou
fugazmente pola maioría das Repúblicas do Continente Americano. Os brevísimos días
da súa permanencia nos distintos países percorridos... foron abondo para recoller
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excepcionais probas de afecto e consideración por parte dos presidentes das diversas
Repúblicas e dos seus respectivos Gobernos... por cálidos testemuños populares de
grandes multitudes e puido sentir a emoción de ver congregados ao carón da súa persoa
os bascos de América... Conferencias, discursos políticos, alocucións por radio e brindes
que, en número incríbel, foron pronunciados polo señor Agirre nas universidades, liceos,
centros, institucións de cultura e clubs americanos, españois e ingleses, en sociedades
galegas, catalás e centros bascos...».
Das cinco conferencias editadas, a primeira, pronunciada no Ateneo de Montevideo, foi
dedicada a «As miñas impresións verbo Alemaña»; a segunda, na Universidad de La
Habana, a «O sentido histórico da dignidade humana e da liberdade entre os bascos»; a
terceira, no Teatro Municipal de Santiago de Chile, a «A posición dun crente ante a crise da
caridade»; a cuarta, na Universidad de Buenos Aires a «O Padre Vitoria visto por un basco»,
e a quinta, na Universidad de Bogotá, a «O sentido democrático, o sentido social e o da
liberdade dos pobos nos momentos actuais».
Se cadra o momento histórico que mellor reflicte a significación daquela xesta sexa aquel
no cal, recobrando a súa auténtica personalidade, -reza a edición de Ekin-, “o parlamento
uruguaio acordou reunirse en sesión extraordinaria para dedicar ao pobo basco, na persoa de
don José Antonio Agirre, a homenaxe que consideraban obrigada, e o sr. Agirre, belixerante
vencido nunha das primeiras e máis cruentas batallas nas que se está a esnaquizar a
humanidade, puido experimentar a satisfacción de ver que, ao conxuro do pobo basco e da
súa persoa, desaparecían todas as violentas diferenzas que dividen a familia uruguaia e que
nesta memorábel e se cadra única sesión parlamentar... significáronlle igual cordialidade...
todas, todas as minorías parlamentarias, desde a extrema esquerda até a extrema dereita».
Despois da homenaxe parlamentaria, engade Ekin, «celebrouse en honra do señor Agirre unha
xuntanza especial de toda a maxistratura e de todos os avogados de Montevideo na Alta Corte
de Xustiza, na cal o seu presidente, Julio Guani, manifestou que, por vez primeira na historia
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da Alta Corte do Uruguai, tiña lugar unha xuntanza desta natureza en honra dun político
porque cando a Humanidade libra unha batalla decisiva entre a liberdade e a escravitude, a
perversión e a honestidade, a Xustiza non podía permanecer cega ante o drama e tiña o deber
de pór a espada que leva como símbolo, ao servizo da dignidade humana, representada por
homes coma o señor Agirre...».
As manifestacións relacionadas tiñan lugar nos momentos máis álxidos da grande guerra,
cuxos derradeiros anos foron vividos por Agirre en New York, alternando a atención da
súa cátedra universitaria coa da súa función de presidente. Como consecuencia da súa
reaparición, o Consello Nacional Basco, constituído en Londres para cubrir a súa ausencia,
declinou os seus poderes cesando de existir; foi reorganizado o Goberno de Euskal Herria
sur, reiteradas as relacións coas institucións republicanas españolas e catalás, e iniciados
contactos coas autoridades americanas. Tras unha primeira visita a Londres, liberada
Francia, chegou o momento de deixar New York para volver de novo a París.
Neste contexto aparece o libro do lehendakari que sementa unha crítica moi eloxiosa. Por
este motivo Euzko Deya dedica a súa primeira páxina a preguntarlle a Castelao verbo o
seu pobo e verbo o libro do presidente Agirre.
E é Víctor Ruiz Añibarro quen, o 20 de novembro de 1943, realiza o presente traballo:

DA SEDUCIÓN DO MAR
Cortexada polo Atlántico nunha rolda milenaria, Galiza rendeuse moitas veces á súa voz
insinuante e veu con el a América. E está aquí, sobre todo en Buenos Aires, cos seus
milleiros de emigrantes e as súas numerosas asociacións en que todos eses expatriados
voluntarios acariñan amorosamente a lembranza da Terra.
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Deixemos agora a un lado os fenómenos de orde social e económica que puideron ser
causa tamén da intensa corrente migratoria de Galiza. Agás diso, poucos pobos coma este
experimentaron tan intensamente o asedio do mar. É un pobo seducido polo Atlántico, o
cal, coma un amante imperativo e irresistíbel, impúxolle en grande parte as súas venturas
e desventuras. Así se comprende que unha xente tan identificada co seu chan se dese con
tanta frecuencia esta longa cita co mar. Hai no éxodo de Galiza algo de sortilexio que non
pode explicarse enteiramente con razóns sociais. Ocorre tamén que polas incomparábeis
rías galegas, o mar, transformado en galán conquistador, acostuma chegar até o corazón
mol de Galiza para llelo disputar aos vales verdes e arrebatalo un momento nos seus
devezos de aventura. O océano dispuxo naquelas beiras as festas doces e o agasallo das
súas ribeiras para atraer o pobo galego e roubarlle as súas sabinas.

UN ANACO DA MEDULA DE GALIZA
E aquí, nesta clara saliña do sétimo andar dunha casa de apartamentos do centro de
Buenos Aires -un puntiño, unha nada no panorama urbano da cidade-, hai un fondo latexo
do pobo galego. É un anaco da medula de Galiza, prendido na fronde esquemática de
edificios desiguais, como estalactitas invertidas.
Varios motivos populares debuxados ao lapis fálannos desde as paredes do cuarto dunha
Apartamento na rúa Belgrano, 7º andar,
onde viviu Castelao desde xullo de 1940 até
a súa morte, en xaneiro de 1950

Galiza popular, íntima e resignada. Son cegos mendicantes, figuras entrañábeis de
corredoiras e vestíbulos de pazos, camiñantes perpetuos daqueles camiños. A man que
trazou eses debuxos, se cadra non procurou soamente un deleite estético, senón que quixo
remexer e avivar a dor de Galiza e facela consciente.
Nesa saliña e entre eses debuxos que cobren as paredes, Alfonso R. Castelao, o poeta e
líder galeguista, é a imaxe vivente dun pobo que se busca a si mesmo con afán.
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Expulsado pola guerra da súa patria. Castelao foi un máis nas caravanas de exiliados que
cruzan o mundo como meridianos da dor universal desta hora. Como Galiza anda tamén
polo mundo desde hai outro tempo, Castelao marchou na súa busca. Veu a Buenos Aires
por iso, porque Galiza lle é imprescindíbel e porque a forma de estar menos lonxe dela é
situarse entre os miles de paisanos seus que aquí desenvolven as súas existencias. Por
iso, pasou por Norteamérica e por outros países sen se deter a penas, e por iso vive nun
minúsculo departamento dun sétimo andar, como eses artistas pobres que durante tantos
anos foron instalarse nas bufardas de Montmartre, agardaren cheos de xuvenil optimismo
a visita hipotética desa señora atrabiliaria chamada dona Fortuna.
Castelao non é vello certamente, pero para o caso sería o mesmo, porque se dá nel unha
mocidade perpetua que no seu amor á terra nativa se fixo mocidade de Galiza.

AFINIDADES DE BASCOS E GALEGOS
Ver a Castelao, estar ao seu carón e falar con el, é ver a Galiza, estar nela e falar con ela,
calquera que sexa o tema que se aborde. Porque Castelao sabe relacionala con todas as
cousas e o seu galeguismo non é unha idea nin un sentimento pechados en si mesmos,
senón algo aberto a todos os aires e a todas as inquedanzas. Por calquera camiño vaise
a Roma. Tamén a Galiza, semella pensar Castelao. Toda emoción pode unirse coa súa
emoción galeguista. No seu corazón e no seu pensamento os problemas de Galiza son os
do home en xeral. En consecuencia, o tema do pobo basco é para el tamén un vieiro apto
para discorrer verbo as cousas da súa terra:
-Os galegos temos profundas afinidades cos bascos. Unha delas é o noso ruralismo.
Nós fomos ao campo. Sentimos a necesidade da posesión da terra, de pisar nos nosos
vales e montes. Cando nos puxeron cidades amuralladas, evadímonos das cidades
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arrastrados polo campo e fundamos os castros, que son as cidades lexítimas do campo,
co fin de recollérmonos neles nos momentos de perigo unicamente. Tendemos sempre
a vivir en comunidade íntima coa terra. Os bascos formaron tamén o seu carácter e o
seu espírito en contacto con ela. Poderemos ter cidades e difundir desde elas cultura e
progreso material, pero o noso espírito toma o zume e os motivos nos vales e montañas.
Os dous pobos estamos de cara ao mesmo océano e esta común posición ante o orbe
identifícanos igualmente. Por último, tamén nós, coma os bascos, somos un pobo moi
vello, máis vello do que se cre. A historia de ambos é distinta, máis dura a nosa se cadra.
Hai moitos séculos que as nosas formas políticas e sociais foron abolidas sen piedade. E
sen embargo, a personalidade galega subsiste. É unha demostración da nosa vellez case
milagreira. Nisto cadramos igualmente. Observe vostede cómo os galegos e os bascos se
entenden perfectamente entre si. É pola forza de todas esas identidades.
E Castelao acaba este pequeno discurso, dito ante nós, pero como nun soliloquio do seu
galeguismo, con este resumo poético:
-E ao fin e ao cabo, estamos os dous pobos nunha paisaxe igualmente verde e cos ollos
nun mesmo mar.

A GRAZA SUPREMA DA CARIDADE
Fálanos despois Castelao do libro do presidente dos bascos, recentemente publicado: De
Gernika a New York pasando por Berlín.
-É o libro dun home e asemade o libro dun pobo, polo estilo e pola mentalidade que nel
se reflicten. Ten particularidades moi representativas. Eu observei que non se empregan
nel os vocábulos xenéricos. Se se fai referencia a unha árbore, por exemplo, especificase
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qué clase de árbore é. Non hai vaguidades e fóxese instintivamente do difuso. Vexo
nesas páxinas a mente dun pobo que se formou espiritualmente en forte comunidade coa
natureza, copiando da súa sabia economía e reflectindo os seus movementos. O basco
procurou a inspiración na árbore para idear as formas da súa convivencia social. Non hai
neste libro ociosa retórica, allea ou afastada das ideas e vontades que o informan. Noutro
aspecto, o maior valor do libro, o seu grande valor, estriba na graza da caridade.
Ante un lene movemento interrogativo noso, Castelao recolle as pálpebras para fixar
mellor as pupilas, nun aceno moi seu, e insiste:
-Todo o libro está tocado desa graza suprema da caridade. En ningún momento asoma a
xenreira. É que non hai. Nin ante os agravios, nin ante a persecución sañuda, nin sequera
ao xulgar a egoísta pasividade dos que permitiron a inmolación do seu pobo. E iso convence
sempre. Nada podería dar unha maior veracidade a un documento coma ese. Poderá ser
xulgado este libro con diverso criterio político, pero ninguén ante el, no seu interior, poderá
eludir a veracidade dun home que expón uns feitos e unhas conviccións co corazón tan limpo
de odios. Eu non comparto a visión de Agirre en canto ao que el chama o eixe latino. Vexo
ese problema doutro xeito, pero isto non lle quita forza ao meu convencemento de que o
libro é a alegación máis elocuente e máis honrada que podía facerse en nome do pobo basco,
con motivo da guerra.

A BOA NOVA BASCA
Despois dunha pequena pausa, Castelao engade:
É tamén o libro de Agirre a mensaxe dos bascos, un pouco como a súa boa nova para o
mundo. Si, porque non se pode ignorar que a vella demanda da súa liberdade por parte dos
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bascos, adquiriu coas guerras carlistas do século pasado unha certa tintura reaccionaria.
Eu son dos que cren que no fondo o pobo basco loitou nesas guerras por unha exixencia
do amor ás súas liberdades; pero o certo é que no curso daquelas loitas, por diversas
circunstancias, a causa dos bascos se tinxiu ante os ollos do mundo coa cor do clericalismo.
Con Gernika destruída e con Agirre, con esa bandeira e con ese abandeirado, a causa
dos bascos toma un xiro novo no estadio do mundo; renace núa e pura ante a conciencia
universal que hoxe se ve compelida a revisar tantas contas que ficaron esquecidas nos
faiados do egoísmo e a indiferenza. Vostedes, os bascos, non deixaron de ter sorte en
medio deste transo acerbo.
Por que, amigo Castelao?
-Por que atoparon os medios de facer clara e sinxela a súa posición, de arrincala das
escuridades e dos tópicos que a envolvían. Na personalidade de Agirre recórtanse
netamente os seus dereitos históricos e a vontade de reivindicalos. Eu son un bo amigo
de Agirre e por selo, a miña admiración por el é nunha cousa tan íntima que case sinto
unha especie de pudor ao exhibila. Admiro nel a súa xuventude e a claridade e firmeza
dos seus pensamentos. A súa conduta e a súa obra teñen a virtude teologal da fe, da
esperanza e da caridade. Pero seica esa boa sorte que tiveron vostedes atinxa tamén a
todos os pobos do ámbito peninsular, porque a todos pode aproveitar nunha medida que,
sen poder precisar aínda, cómpre xa albiscar. Eu, que creo nos homes, teño a esperanza
de que o valor de Agirre, que provén principalmente da súa forte humanidade, sirva
para remexer nos pobos daquel anaco de Europa conceptos e estímulos vivificantes,
que permaneceron enervados, agachados no fondo da súa natureza, desorientados e
suspensos nas encrucilladas da historia. O problema do pobo basco e a figura do seu
presidente cobraron dimensións que á miña maneira de ver exceden os límites xeográficos
de Euskal Herria. Vimos esvaecer moitas personalidades nestes días axitados. Accións
persoais que aparecían até hai pouco como vivas realidades, convertéronse da noite á
mañá en expoñentes de anacronismo.
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CONTINUANDO O FÍO
Continuando o mesmo camiño de sempre, Castelao volve ao tema da súa Galiza, a Galiza
procurada a toda hora e en todas as partes. Mergúllase de novo nel. Hai que erguer
a lousa de cinco ou seis séculos que se botou sobre o seu sentimento definidor e este
incorporarase por si mesmo, sen necesidade de invocar o mandato bíblico que operou a
resurrección de Lázaro, porque ese sentimento non está morto baixo a pedra funeraria.
-Publicarei en breve un libro escrito no noso idioma, dirixido directa e exclusivamente
á conciencia de Galiza. Será un libro un pouco cru para algúns, pero que eu xulgo
axeitado ao estado de ánimo do meu pobo e ao que pide o momento actual - infórmanos
finalmente este home, intérprete relevante de Galiza, que soubo vivila con esa fondura
e esa angustia que se descobren nas súas pinturas, nas súas poesías e en toda a súa
actuación política.
Víctor Ruiz Añibarro
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Capítulo XVIII
Bóveda - aniversario do Plebiscito – Compayns
Era preciso estar continuamente lembrando a loita levada e as posibilidades que se abrían
no futuro. A falta de foros axeitados, os exiliados promovían actos en que expor os seus
puntos de vista e lembrar que había posibilidades de reconquistar o espazo perdido.
Este capítulo imos dedicalo a plasmar unha serie de homenaxes que se organizaron.
A primeira delas en memoria de Alexandre Bóveda, en agosto de 1942. Para tal efecto,
a Irmandade Galega de Buenos Aires celebrou un acto en lembranza do home que deu a
súa vida polas liberdades galegas.
Durante todo o día desfilaron incesantemente ante o busto de Bóveda diversas
representacións, que depositaron numerosas coroas e ramos de flores no salón principal
do Centro Orensano.

Castelao no Acto de Homenaxe ao mártir
Alexandre Bóveda. Buenos Aires, 1944

Houbo tamén unha representación dos galegos e galegas de Montevideo e tamén dos bascos.
En horas da noite formaron garda os espatadantzaris do PNB, tendo lugar ao pouco tempo
a velada necrolóxica na cal pronunciou un discurso Eduardo Blanco Amor en representación
das entidades organizadoras da homenaxe. O delegado basco, Ramón María Aldasoro, dirixiu
tamén unhas palabras, así como Serra Moret polos cataláns e Alfonso R. Castelao polos
galegos. Houbo tamén unha representación neste acto do Centro Republicano español.
Con motivo dun aniversario máis do plebiscito galego, houbo así mesmo unha gran
manifestación de galeguismo.
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Euzko Deya describía así a velada:
«O domingo día 4 de xullo de 1943, tivo lugar un banquete organizado pola Irmandade
Galega para celebrar o 7º aniversario do plebiscito de autonomía de Galiza. Foi unha
magnífica afirmación de galeguismo e de adhesión ao réxime republicano español. Estiveron
presentes, ademais de prestixiosas personalidades, nutridas representacións de todas as
institucións e sectores galegos, solidarizadas para reafirmar a adhesión prestada, encabezada
polo Centro Gallego de Buenos Aires en 1933.
Á dereita do presidente da Irmandade Galega, señor Alonso Ríos, sentaron o ex-ministro
republicano español, Barcia e o deputado galego Elpidio Villaverde, e á esquerda, o
deputado e conselleiro catalán Serra Moret, o deputado galego Castelao e o deputado
basco José María Lasarte.
Tamén sentaron en lugares preferentes seis alcaldes galegos residentes en Buenos Aires,
representantes do Centro Gallego, Federación de Sociedades Galegas e Centro Orensano,
Pontevedrés e Lucense, ademais de representantes da prensa de Buenos Aires.
O secretario deu lectura a numerosas adhesións e o presidente, señor Alonso Ríos,
pronunciou un interesante discurso. Destacou a persistencia e firmeza da vontade
autonomista galega e a unidade de todos os galegos nese propósito. Ese espírito de
construtividade permitirá volver un día á patria cunha conduta exemplar. A conduta dos
galegos segue sendo a mesma: de comprensión, colaboración e mutuo apoio cos que
queiran construír unha República federal e democrática en España, sen deixar de cumprir
coas disposicións das autoridades dos países en que viven exiliados. Fixo, por último, en
idioma galego, unha exaltación lírica do sentimento e da paisaxe de Galiza.
Falaron entón Serra Moret e Lasarte, expresando a solidariedade de cataláns e bascos
cos galegos e ratificando o seu compromiso de axudar a Galiza a conquistar as mesmas
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liberdades dos demais pobos peninsulares. Foi moi aplaudido o señor Serra Moret ao
comunicar o saúdo que polo seu intermedio enviaba Martínez Redondo. Ao citar o deputado
basco, Lasarte, o mártir galego, Alexandre Bóveda, o público púxose en pé, emocionado.
Barcia falou tamén en termos de grande emoción, dicindo que sobre a base da mutua
comprensión, as diversidades dos pobos ibéricos se complementan nunha perfecta síntese.
Castelao pechou os discursos cunha oración maxistral. Dixo que as dereitas non votaron
contra o Estatuto galego por medo á súa propia conciencia e porque sabían os prexuízos
que lle ocasionaba o réxime centralista á economía galega. Sabían tamén que no fondo
todos os galegos senten a autonomía. Os republicanos sentían unha mestura nas súas
opinións, nacida de imposicións do concepto centralista e os galeguistas tiveron que facer
todos os sacrificios. Este labor desinteresado non pode estar perdido no baleiro. Cando
chegue o momento haberá unha verdadeira eclosión de galeguismo en Galiza, porque
agora, despois da experiencia, saben todos a verdade, saben o que é a dor e a fame e a
morte dos fillos de Galiza.
Exhortou a todos a manterse dignos da patria e do país en que residimos e firmes na fe
no futuro.
O público asistente ao acto aplaudiu longamente ao grande patriota e grande artista
galego, dándose con iso por finalizada a demostración”.
Como se ve por estas descricións, era grande a relación entre galegos, cataláns e bascos.
Galeuzca funcionaba no exterior.
Finalmente, traemos aquí a lembranza doutra homenaxe. Esta vez era en honor do
presidente da Generalitat de Catalunya, fusilado nos fosos do castelo de Montjuïc.
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Na súa memoria dedicárase unha praza en Montevideo e alá acudiron bascos e galegos
para acompañar os cataláns.
A prensa sacou unha longa noticia da inauguración da praza. Tamén da intervención na
radio. Reproducimos esta última, que tivo lugar en outubro de 1944:

EMISIÓN HOMENAXE A COMPAYNS
Con ocasión da estadía na nosa cidade de representantes de Galeuzca de Buenos Aires
que asistiron á homenaxe tributada ao presidente mártir de Catalunya Luis Compayns,
os señores Lasarte, Castelao e Serra Moret pronunciaron pola radio Ariel palabras de
emocionada lembranza do chorado político catalán e dirixiron un saúdo fraterno ao Uruguai,
á vez que expuxeron a significación do movemento de Galeuzca.
O señor Lasarte, deputado basco ás Cortes Republicanas de España, referiuse aos
antecedentes de Galeuzca, que naceu no ano 1923 como unha coordinación das políticas
nacionais de Galiza, Euskal Herria e Catalunya que serviu para a loita contra a ditadura
O presidente de Catalunya Lluis Companys
asasinado polos fascistas españois nunha
farsa de xuízo

de Primo de Rivera. Na actualidade, Galeuzca dirixe a acción organizada dos tres pobos
ante as súas reivindicacións nacionais. A súa finalidade esencial non é outra que ofrecer
a todos unha fórmula política baseada na realidade da sociedade peninsular, é dicir,
plurinacional, por medio da Confederación democrática dos tres pobos mencionados co
resto do Estado español.
O señor Castelao, xefe do movemento galego, referiuse á alegación de separatismo
con que os maliciosos queren acalar estas reivindicacións, demostrando que o que ten
propósitos de unión en organismos superiores e confederais non pode ser rexeitado a
título de separatista. Remarcou que os limites do suposto separatismo se repregaran
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dende os tempos da monarquía española para a que o rexionalismo de Cambó era
considerado como tal, até os da segunda República española que recoñeceu e consagrou
o rexionalismo na Constitución. Agora trátase de recoñecer a verdade da realidade
peninsular, que non é rexional, senón de nacionalidades vivas que encontrarían na
Confederación que propugna Galeuzca a súa máis feliz solución para ben de todos.
O señor Serra Moret, vicepresidente do Parlamento catalán, despois de render homenaxe
á sensibilidade política e democrática dos cidadáns do Uruguai, expuxo que Galeuzca
trata ante todo de resolver un problema espiritual, que é o da liberdade para os homes
e para os pobos. Todas as nacións teñen dereito irrenunciábel á liberdade, a vivir e
sobrevivir. Abundou en consideracións en favor de que a futura República se organice
sobre a base da liberdade e igualdade entre os pobos, en forma de confederación de
nacións hispánicas. Neste problema deben interesarse todos os estados e todos os homes
amantes da liberdade, reivindicación á que non saberían renunciar nunca por nada, os
cataláns, os bascos e os galegos que propugnan o movemento de Galeuzca.
Esta emisión foi organizada polo Comité de Galeuzca en Montevideo.
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Capítulo XIX
Lasarte polemiza en Chile como consecuencia de Galeuzca
A segunda guerra mundial comezaba a ser gañada polos aliados. No Estado español Franco
amosaba síntomas de desacougo. A última partida da guerra estábase a xogar en Francia,
onde caeron un gran número de republicanos loitadores da Resistencia.
O pretendente ao trono, Juan de Borbón, cría que co fin da guerra europea chegaría o
momento en que Franco cedería o seu posto.
Coas forzas aliadas entraron en París os republicanos españois, xunto a cataláns, galegos
e bascos da Resistencia. O tanque Gernika paséase por París e os bascos recuperan a
Delegación do seu Goberno no 11, Avenue Marceau. Comézase a volver os ollos aos
Pireneos. Fan a súa aparición os maquis.
Os bascos, galegos e cataláns do exilio comezan a moverse con entusiasmo e ás veces
entran en colisión con representantes da República.
Isto ocorreulle ao deputado basco José María Lasarte, tras unhas declaracións sobre
Galeuzca que irritaron ao representante español Rodrigo Soriano e outras forzas. Se
cadra, non eran os tempos máis indicados para polémicas en prensa pero, sen embargo, o
feito certo é que Galeuzca amolaba e ocasionaba debate público.
Para coñecemento deste feito, ilustrativo dun estado de ánimo, transcribimos a
información aparecida en Euzkadi, órgano da Delegación do Goberno basco en Santiago
de Chile. É preciso advertir que se trata dunha información de 1944, escrita nun contexto
moi especial e coa linguaxe da época.
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Dicía así Euzkadi no seu número de setembro de 1944:
Euzkadi - Chile, novembro 1944
DESENMASCARANDO BUFÓNS
«A propósito do chamado novo Pacto de Galeuzca -e a pesar de que aínda non ten
estado oficial e público- o señor Rodrigo Soriano, sedicioso representante do que
denomina “Goberno lexítimo da República española”, creuse no dereito de abusar
unha vez máis da hospitalidade da prensa chilena, para reincidir nunha actividade tan
delicada e repelente como é a expedición de estigmas de antiespañolismo, separatismo e
anticonstitucionalismo español.
Non é cousa de seguir paso a paso ao referido señor nesa perigosa teima, dando ante
a opinión pública chilena -tan ampla e comprensiva en materia de ideoloxías- un dos
espectáculos habituais da feroz intolerancia inquisitorial hispánica. Sen embargo, bo será
estabelecer -dunha vez por todas- a absoluta carencia de autoridade moral e formal que
caracteriza o aludido personaxe para impor ningunha sorte de patentes, en nome da
Capa da revista Euzkadi de Chile. 1943

democracia española.
En primeiro termo, é preciso lembrar que o señor Soriano foi nomeado embaixador de
España durante o período da terríbel reacción antidemocrática dirixida polos señores
Lerroux e Gil Robles, primeiro ensaio de implantación do fascismo en frío, na desgrazada
España, que provocou o alzamento de outubro de 1934. Todo o mundo sabe que a
República española tivo dous breves períodos de actuación relativamente democráticos: un,
entre a súa implantación e as eleccións de 1933; o outro entre as de 1936 e a liquidación
da República, a mans do fascismo internacional. O intermedio entre ambos é o período, de
triste recordo, chamado Bienio negro, en que o pobo español foi impulsado revolta, sufrindo
5.000 mortos, 15.000 feridos e uns 35.000 presos, a mans do Goberno Gil Robles-Lerroux.
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Neste período -de signo filofascista- foi nomeado embaixador o señor Soriano. A nova
democracia republicana, en efecto, xamais o designaría para ningún cargo, xa que desde
os tempos de don Antonio Maura fora desautorizado moralmente no Parlamento de Madrid,
caendo no desprestixio que arrastrou a todo o republicanismo histórico español da época, do
cal só salvaron algunhas egrexias figuras como Sol e Ortega e Roberto Castrovido. E o seu
descrédito, desde un punto de vista internacional democrático non fixo senón axigantarse,
cando o diario do señor Soriano, España Nueva, realizou aquela extraordinaria mutación, en
pleno curso da primeira guerra mundial, que tan inusitado escándalo produciu na opinión
aliadófila peninsular e estranxeira. En consecuencia, ningún Goberno democrático de España
contara para nada co señor Soriano quen, se volveu reaparecer no Parlamento só foi no
río revolto das Constituíntes, se ben relegado axiña á escuridade e ao silencio por aquelas
inxenuas, pero honestas maiorías parlamentarias, que lle advertiron rudamente ao aludido
a súa incompatibilidade cos bufóns -tal foi a palabra exactamente empregada pola maioría
republicana socialista do vello réxime derrocado.
En segundo lugar, se o señor Soriano carece en si mesmo de autoridade moral,
igualmente certo é que, aínda que a tivese, non podería falar en nome do Goberno
lexítimo da República, o que nos seus beizos equivale a citar o que presidiu o señor
Negrín, con quen tan substanciais lazos conserva. Por moita que sexa a obriga que tales
vínculos creen ao respecto, a verdade histórica é inconmovíbel.
Definitivamente refutada noutra oportunidade a non menos absurda eiva de
inconstitucionalidade que o señor Soriano e os seus amigos tratan de lanzar sobre o referido
pacto entre bascos, cataláns, e galegos, séxanos permitida, para acabar, unha leal advertencia
en canto á perigosidade de que os vellos raposos da politiqueirada española sigan xogando con
conceptos tan delicados como son o separatismo e o antiespañolismo. Cando o referido pacto
sexa publicado, cantos se molesten en o ler sen prexuízos e malas intencións convenceranse
de que se trata dunha simple alianza circunstancial que propugna para o Estado español
unha solución confederal, que non supera -nin moito menos- o que a Comunidade de Nacións
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Británicas, por exemplo, realizou desde hai unha chea de anos, permitindo atinxir neste
dramático período cumes de gloria e de poder efectivo como xamais foran atinxidos na súa
milenaria historia. Se a iso se agrega que, ao contrario do que aconteceu no Reino Unido e no
seu Imperio, no caso da Península ibérica non se trata sequera dunha innovación revolucionaria,
senón de facer rexurdir un admirábel pasado de esplendor e fortaleza íntima, todo o mundo
comprenderá a imprudencia, inxustiza e ignorancia que revelan tales acusacións, cuxa
reiteración só pode conducir a un resultado sumamente doloroso para todos: a imposición
dun separatismo efectivo por parte dos carabineiros do vello patrioteirismo español, ao se
convenceren cataláns, galegos e bascos -contra toda intención e vontade súas- da mala fe
sistemática con que se xulgan as súas lexítimas aspiracións e os seus mellores propósitos de
convivencia cos demais pobos peninsulares, nunha unidade de tipo superior como as tantas que
xa existen e as outras varias que seguramente han de se crear no mundo da posguerra».
Como se ve, foi unha polémica por todo o alto. Eran momentos difíciles, xa que se albiscaba
unha posibilidade de presentar unha fronte común ante Franco e, sobre todo, ante o mundo.
Finalmente transcribimos un contundente artigo publicado no mesmo órgano Euzkadi de
Chile, en novembro de 1944.
«Os cans ladran e a caravana segue»

A VIAXE DO NOSO DEPUTADO DON JOSÉ MARÍA LASARTE
As súas declaracións e quen lles saíron ao paso para combatelo
Estivo en Chile quince días o noso deputado don José María Lasarte, delegado oficioso de
Galeuzca de Buenos Aires, en cuxo organismo, levando a opinión basca con don Ildefonso
Gurrutxaga, colaborou activamente durante moitos meses na preparación con cataláns e
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galegos, do relatorio que servirá de base ao futuro pacto Galeuzca que será asinado polas
máis altas autoridades de Galiza, Euskal Herria e Catalunya.
O seu labor durante a súa estandía nesta República foi magnífico, e os nosos compatriotas
apreciarano nos sucesivos traballos que irán aparecendo na colectividade. Euzkadi, ao
felicitar con toda efusión ao señor Lasarte polos seus desvelos en prol da Causa Nacional
Basca, ofrece hoxe aos seus lectores unha información total das súas declaracións á
prensa, das críticas producidas ao redor das súas manifestacións e das reaccións habidas
nas colectividades galega e castelá con referencia ao seu punto de vista sobre a resolución
do problema peninsular no futuro. Cremos que é o máis interesante nestes momentos
de transcendencia que percorre o mundo tras o camiño da liberdade e da democracia. O
lector imparcial apreciará condutas, xulgará opinións e coñeceranos a todos debidamente”.
Declaracións a un redactor do xornal La Nación, publicadas na súa edición do día 24 de
setembro:

O QUE QUERE EUZKADI
Nas oficinas do delegado de Euskal Herria, tivemos oportunidade de conversar onte con don
José María Lasarte, deputado por Gipuzkoa, e representante do presidente Agirre, quen visita
o noso país en misión especial do primeiro mandatario do País Basco.
O señor Lasarte está radicado en Buenos Aires, cidade desde a cal emprende viaxes
periódicas a distintos países do Continente en cumprimento da nobre tarefa a que están
entregados os patriotas bascos, tarefa que non é outra que facer da nobre e gloriosa
Euskal Herria o que sempre foi, isto é: a democracia máis libre da terra.
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CON DON JOSÉ MARÍA LASARTE
No departamento que ocupa o delegado de Euskal Herria, na Pasaxe Matte 82, atopamos
o noso entrevistado en compaña do delegado don Pedro Aretxabala Elustondo, e dos
señores Francisco Gorricho Bilbao e Santiago Zarrantz.
Sobre o escritorio álzanse as cores de Euskal Herria: a cruz de Santo André en franxas
verdes sobre fondo vermello.
Os donos de casa reciben LA NACIÓN con esa cordialidade propia dos bascos, que emana
desa aristocracia do espírito, que fixo desta raza milenaria a posuidora indiscutida da máis
simple e alta das nobrezas.
Imposto dos nosos propósitos, o señor de Lasarte ten palabras de eloxio para o noso
xornal, ao cal cualifica de sentinela da democracia, sempre aberto a todas as ideas que
signifiquen liberdade e dignidade humana.
O señor Lasarte, home novo e dinámico, respóndenos sen dubidar: «Veño en misión
especial do presidente señor Agirre. Veño pórme en contacto cos compatriotas que residen
en Chile co fin de recoller as súas impresións e tamén para os informar das últimas
resolucións do noso Goberno».
«É preciso -agréganos- intensificar o traballo do Movemento Nacional Basco en todas
partes, pois a hora do reaxuste do mundo se aproxima.
En cumprimento da miña misión visitei Concepción, Valparaíso e esta fermosa cidade de
Santiago. Atopei en todas as partes unha cordialidade que me emocionou, porque nela non
só se envolveu a miña modesta persoa, senón a causa do pobo basco».
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OS BASCOS DE CHILE
«Créanme vostedes -segue dicíndonos o señor Lasarte -aquí en Chile atopei unánimes
simpatías por Euskal Herria e a súa causa. Non pode ser doutra maneira, porque
como dixo Unamuno, con razón ou sen ela, Os bascos crearon a República de Chile e a
Compañía de Xesús».
A ascendencia basca deste país é innegábel, pois abonda abrir a guía telefónica para
atopar a moreas os vellos apelidos da miña terra.

POLÍTICA ENÉRXICA E SERENA
En que consiste o traballo dos bascos? O noso entrevistado medita un intre e logo responde:
-Onde haxa un basco, aí se traballa pola liberdade de Euskal Herria. O noso movemento
non pode morrer, porque os bascos nacemos libres e democráticos desde os tempos
prehistóricos. Libres foron nas súas montañas os nosos antepasados, cuxa orixe, que se
perde na noite dos tempos, preocupa hoxe aos sabios e estudosos do mundo enteiro.
O noso movemento non vive só entre os que estamos lonxe da terra. Hoxe coma onte e
coma sempre, florece magnífico nas nosas cidades e nas nosas montañas.
Alá o movemento subterráneo é constante e xeral. Os meus compatriotas están
asoballados pola tiranía franquista, pero esta sombra pasaxeira non significa máis que un
accidente na eternidade do noso pobo.
Debo advertirlles -di- que a nosa acción patriótica xamais embarcará ao noso pobo nunha
tolemia. A nosa política é enérxica, pero serena e esencialmente realista, pois vivimos o
momento do mundo.
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O QUE QUERE EUSKAL HERRIA
Que podería dicirnos acerca dos fins políticos que perseguen os bascos en relación á súa
situación interna e externa?
-No interno, aspiramos a que se nos respecten os nosos dereitos de homes libres, dereitos
que non son unha cousa nova pois, como vostedes saben, gozábamos deles desde tempo
inmemorial. Aí están os vellos foros do noso pobo, testemuñando que os bascos xamais
fomos vasalos do rei de España. A autoridade real era máis ben simbólica, pois emanaba
dun compromiso coa Coroa, compromiso que respectaba os nosos costumes e as nosas leis
democráticas. De aí vén que cando algún edicto real vulneraba algunha das nosas liberdades
ou privilexios, dixésemos ao representante do monarca: «Obedécese, pero non se cumpre».
Isto é o que queremos no plano interno: Vivir libres! anhelo fundamental do pobo basco.
Si; porque estamos no século XX. Os homes que soñan con reconstruír os imperios
desaparecidos para sempre, son homes que están fóra da realidade.
No reaxuste definitivo do mundo da posguerra, terán que consultarse os dereitos que ten
todo pobo para se dar o seu propio Goberno e encarreirar os seus destinos polo sendeiro
Folleto editado en Chile verbo o Estatuto
vasco. 1931

que eles mesmos determinaron. Por iso, nós cremos no espírito da Carta do Atlántico, que
non poderá ser terxiversado despois da guerra.

UNIÓN DOS POBOS NA LIBERDADE
Polo que se refire á nosa política internacional, podo dicirlles, -agréganos o señor Lasarteque aspiramos a convivir con todos os pobos en forma fraternal e pacífica. Queremos que
se respecten os dereitos e as liberdades de todos. Nunha palabra, aspiramos a unha gran
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Confederación de pobos, sen caudillaxes, sen os imperialismos anacrónicos, e gardando
as liberdades, costumes e o espírito de cada un deles. Desexamos a unión das pobos pola
liberdade.

O PACTO DE GALEUZCA
A propósito deste punto -continua dicíndonos o noso entrevistado- voulle dar a La Nación
unha primicia. Trátase do Pacto de Galeuzca, é dicir, dun novo pacto que será subscrito
moi pronto polas máis altas autoridades de Euskal Herria, Galiza e Catalunya. Pola nosa
parte asinará este documento o presidente señor Agirre, que é a autoridade máis lexítima
que deixou en pé o fragor da revolta franquista.
Os puntos fundamentais deste pacto son os seguintes, e serán aprobados con lixeiras
modificacións de detalle:
1º. Euskal Herria, Galiza e Catalunya reclaman para cada unha delas o exercicio do dereito
de autodeterminación que lles corresponde como nacións con tradición de liberdade
e con vontade e capacidade para se dar unha Constitución democrática e de Goberno
propio, organizando pacificamente e con garantías de seguranza a subsistencia nacional
respectiva e o seu progresivo perfeccionamento.
2º. O movemento político de Galeuzca propugna ante o derrubamento do réxime
franquista, unha nova organización política republicana, mediante a Constitución
dunha confederación pactada entre catro nacións: Galiza, Euskal Herria, Catalunya e o
resto do actual Estado.
3º. Galeuzca desexa cordialmente o mantemento das mellores relacións co Goberno, as
autoridades ou as representacións autorizadas da democracia española. A dirección
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destas relacións polo lado dos bascos, cataláns e galegos, levaranse por mediación de
Galeuzca e non polos partidos políticos.
4º. Galeuzca propiciou sempre e patrocina na actualidade a formación desde agora, dun
órgano de representación común no exilio, con delegados de Euskal Herria, Catalunya,
Galiza e da democracia española, para realizar unha acción conxunta con vista ao
exterminio do réxime franquista e a restauración da liberdade e da democracia.
Estes son os puntos centrais que informarán o novo pacto.
O señor Lasarte dinos en relación a este movemento, que se estuda a formación en
Santiago dun Comité de Galeuzca para o desenvolvemento e a propaganda desta
política.
EUSKAL HERRIA ESPERA O PRESIDENTE AGIRRE
-Para acabar, podo dicirlles que a persoa honesta do presidente do País Basco é venerada
con Euskal Herria. É un home de gran capacidade, de antecedentes limpos e foi electo
libremente polo pobo basco como o seu mandatario.
Euskal Herria espera o seu presidente coa fe con que os vellos xudeus agardaban o Mesías
-acaba dicíndonos o señor de Lasarte.
Información da revista Ercilla, publicada no número correspondente ao día 26 de
setembro:
«Os bascos non podemos estar coa Xunta de Liberación da República Española, con sede
en México, porque o seu programa é incompleto. fixo caso omiso do movemento basco
e nin sequera chamou a participar nela o noso presidente Agirre. A Xunta está chamada
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ao fracaso porque, sen autorización, se atribúe a representación de todas as provincias
da Península ibérica e porque se organizou á marxe da Constitución, mentres que o noso
Goberno foi electo constitucionalmente.
Esta declaración, franca e espontánea, fíxonola na Casa da Delegación Basca de Chile,
o deputado por Gipuzkoa, señor José María Lasarte Arana, que veu á nosa capital,
procedente de Buenos Aires, como delegado oficial do presidente Agirre.
-Así, a Xunta de Liberación, igual que todas as xuntas que se organicen-, continuou
dicindo-, non poderá xamais conseguir a unión unánime das provincias españolas, se
persisten en desprezar as reivindicacións que por historia, por tradición e por capacidade,
sustenta o movemento de Galeuzca. Pódolles anticipar que é inminente a publicación dun
novo Pacto de Galeuzca, asinado polas máis altas autoridades de Galiza, Euskal Herria sur
e Catalunya, cuxos principios fundamentais son:
1º. Euskal Herria, Galiza e Catalunya reclaman para cada unha delas o exercicio do dereito
de autodeterminación que lles corresponde como nacións con tradición de liberdade e con
vontade e capacidade para se dar unha Constitución democrática e de goberno propio.
2º. O movemento político de Galeuzca propugna unha nova organización política
republicana, constitucional e confederada entre as catro nacións: Galiza, Euskal Herria,
Catalunya e o resto do actual Estado.
3º. Galeuzca reclama que as relacións oficiais dentro da democracia española, polo lado de
bascos, cataláns e galegos, se leven por mediación de Galeuzca e non polos partidos
políticos.
4º. Galeuzca patrocina na actualidade unha xunta de representación común no exilio,
con delegados de Euskal Herria sur, Catalunya, Galiza e a democracia española, para
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realizar unha acción conxunta para o exterminio do réxime franquista. Recolle todas as
reivindicacións nacionais.
En misión de propaganda e para coordinar o movemento pro causa basca nas colonias de
Galeuzca, vin a Chile. O meu labor facilitouse ao constatar que bascos, cataláns e galegos
de aquí, están acordes en prestar colaboración mutua e inmediata. Isto denota que o
movemento de Galeuzca medra en proporción e que iso permitirá que sectores cegados
polo unitarismo, referendarán os seus acordos no sentido de formar unha nova Xunta cun
programa definido e completo, onde ninguén fique esquecido e se respecten os mutuos
dereitos”.
Carta de don Rodrigo Soriano, embaixador da República española en Chile, publicada o día
27 nos xornais La Nación e La Hora:
As declaracións formuladas a un redactor dun xornal local por don José María Lasarte, en
data recente, obríganme a rogarlle que publique a presente nota:
O señor Lasarte propón ante a opinión chilena problemas bascos en ton de belixerancia
aberta fronte ao Estado español, que levan a apreciacións erróneas á opinión imparcial
non española.
A este respecto debo expresar:
1º. Que os lexítimos dereitos das rexións autónomas están encadrados por hoxe, e
mentres non se modifiquen, na vixente Constitución republicana de España de 1931 e
no Estatuto autónomo de Euskal Herria sur que dela emana.
2º. Que o señor Lasarte, como deputado a Cortes leal ao seu xuramento, non pode alzarse
en rebelión contra a Constitución e o Estatuto Basco sen incorrer no mesmo grave
delito en que incorreron os facciosos sublevados contra España.
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3º. Que como delegado persoal, segundo expresa, do presidente provisional do Goberno
autónomo de Euskal Herria sur, compromete gravemente a don José Antonio de Agirre
atribuíndolle intencións subversivas.
4º. Que o movemento denominado Galeuzca que agora se inicia no exilio, infrinxe o artigo
13 da Constitución da República española, que di:
«En ningún caso se admite a federación de rexións autónomas».
Finalmente, aquela frase sobre a autoridade máis lexítima referíndose á que encarna o
señor Agirre, é pouco axeitada, pois pretende estabelecer, ao seu pracer, distintos graos
de lexitimidade. Son lexítimas as autoridades cuxo mandato emana da lei; e ademais de
lexítimas están vixentes todas as autoridades que non desertaron no cumprimento dos
seus deberes.
Cumpran pois, hoxe, o primeiro e máis urxente dos deberes, o de promover a restitución a
España da súa liberdade na lei que en cruenta guerra nos foi arrebatada, e a continuación,
despois de render contas e exixilas ante o Tribunal da Nación, desposuídos os seus hoxe
titulares das súas investiduras legais, poderán promover as modificacións que estimen
máis convenientes para a vida da Nación e de cada un dos seus pobos e rexións.
Non cre o Goberno da República nin ningún leal á causa que ningún titulado antifascista se
sinta capaz, e menos desde o exilio, de provocar unha nova e cruenta guerra civil.
Queda moi recoñecido á atención que espera de vostede, señor director, o seu afectísimo
amigo e S.S.
Rodrigo Soriano
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Réplica de don José María Lasarte á nota do señor Rodrigo Soriano, publicada en La
Nación e en La Hora do día 28:
Recibimos a seguinte carta:
«Señor director:
Acóllome á tradicional liberalidade do xornal da súa dirección a propósito da nota que o meu
compatriota, don Rodrigo Soriano, creu oportuno publicar en relación coas miñas declaracións
formuladas a un redactor de La Nación, aparecidas no número do día 24 do actual.
Certamente, o lector chileno debe de se sentir asombrado ao ver que unha sinxela
exposición de puntos de vista dun deputado basco, con vista ao futuro o cualifique o señor
Soriano de proposta «de belixerancia aberta fronte ao Estado español».
Os bascos loitamos en todos os terreos contra a monarquía e agora contra Franco
en defensa do dereito do noso pobo á liberdade. A República española abriu para as
nacionalidades ibéricas unha porta á comprensión. Os bascos ponderamos repetidamente
este acerto. Isto dános autoridade para lamentar que algúns republicanos queiran malograr,
coas súas intolerancias anacrónicas, a única política que pode garantir unha orde xusta e
estábel á caída do réxime de Franco; que non é outra senón a que propiciamos a inmensa
maioría dos republicanos cataláns, galegos e bascos, é dicir, o entendemento das nacións do
Estado español o alicerce da súa liberdade e da súa igualdade.
En relación coas indicacións que o señor Soriano se cre con dereito a facer, cómpre
manifestar:
1º. O dereito do pobo basco á liberdade fundaméntase nas súas características nacionais,
na súa vontade indubidabelmente expresada (aínda hoxe con sacrificio heroico cotián
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baixo a persecución franquista) a que os seus representantes debemos servir ante
todo, en boa doutrina democrática, e na súa capacidade acreditada para se rexer
en organización democrática con garantías de desenvolvemento de Euskal Herria ao
servizo da cultura e da humanidade.
Tratar de parangonar a posición política derivada deste principio que foi o motor da
loita dos bascos contra Franco, co «mesmo grave delito en que incorreron os facciosos
sublevados», é simplemente unha ofensa contra a razón que non merece unha réplica.
2º. Por se non fose abondo a arremetida contra o que subscribe, o señor Soriano quere
comprometer a don José Antonio de Agirre, presidente indiscutido e venerado de Euskal
Herria, atribuíndolle a través das miñas manifestacións “intencións subversivas”.
O presidente Agirre non adoita silenciar a súa opinión sobre os problemas de actualidade
e vén expresando en mensaxes dirixidas aos seus compatriotas e ao mundo, os seus
puntos de vista aos que o señor Soriano se pode referir se quere combatelo. Mentres
tanto, o subscrito adxudícase toda a responsabilidade das “intencións subversivas”.
E pregunto: é subversivo no actual momento do mundo propiciar ideas que están na
liña dos grandes Estados vencedores do fascismo?. Refírome á URSS, federación de
repúblicas en que estas teñen o dereito de se separaren dela e atribucións tan amplas
que permiten a cada unha delas a organización do seu exército e a sinatura de tratados
internacionais e aos Estados Unidos de Norteamérica, organizados en Federación, á
Comunidade de Nacións Británicas que demostrou a eficacia unitiva do seu réxime de
plena liberdade das nacións integrantes.
Se isto é subversivo alegamos esta concordancia democrática antifascista como unha
honra. Quede para quen queira a posición reaccionaria de se opor a unhas demandas de
liberdade ou de as reclamar só para si, o que vén ser moi semellante.
3º. O movemento denominado Galeuzca (Galiza, Euskal Herria e Catalunya), non se
inicia agora. Pola contra, é moi antigo e estraña que o señor Soriano non lembre este
movemento que nalgunha ocasión lle axudou eficazmente nunha continxencia dun
anterior desterro.
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A primeira manifestación do paralelismo da política de bascos, cataláns e galegos, foi a
Tripla Alianza subscrita o 11 de setembro de 1923. Posteriormente en 1932 asinouse o
pacto de Galeuzca. No exilio renovouse en Buenos Aires no ano 1941, e agora estúdase
unha nova modalidade adaptada ás circunstancias, que será asinada polas máis altas
representacións dos tres pobos.
Permítome preguntarlle ao cidadán demócrata chileno: non é unha mágoa que a un
propósito unionista como o enunciado en Galeuzca, cuxas liñas xerais, segundo a miña
interpretación, foron dadas nas miñas declaracións citadas, se lle repudie coa violencia
empregada polo señor Soriano?
Cando os bascos nos preocupamos con perfecto dereito dos nosos asuntos, cualifícasenos
de separatistas. Cando propiciamos unha unión voluntaria de nacións ibéricas en forma de
confederación republicana, quéresenos prohibir falar como o fai o señor Soriano. Como imos
acertar?. Teño a seguranza de que a conciencia democrática ha de apoiar os nosos propósitos
de fraternal unión na liberdade e na democracia.
Non vou discutir se o presidente é ou non «a autoridade máis lexítima». Hai moitos
españois e estranxeiros que opinan en sentido afirmativo.
Non necesitamos os bascos de acicate para a loita antifranquista. Loitamos antes, loitamos
agora e loitaremos, con tanto esforzo, lealdade e sacrificio como o que máis, e creo -o futuro
dirao- que con máis eficacia que calquera outro. Hoxe. o noso pobo en Euskal Herria presenta
un modelo de unidade e disciplina baixo a autoridade do Goberno basco. A el debémonos os
bascos de América, el guíanos e ensínanos a súa lección de sacrificio polo ideal.
A opinión pública xulgará se defender a política de Galeuzca -autodeterminación para as
nacións ibéricas, e unión destas a través da súa liberdade, en forma dunha confederación
republicana- é «instar a unha nova e cruenta guerra civil», ou se, como cremos, ademais
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de aconsellado pola razón e polo dereito, propicia a única solución que pode precipitar a
caída do réxime franquista e a restauración da liberdade, e da democracia republicana no
último baluarte do fascismo en Europa.
Ao agradecerlle a publicación destas liñas, éme grato reiterarlle os sentimentos de
recoñecemento e amizade que nos unen aos bascos a esta hospitalaria República de Chile,
de cuxa autenticidade democrática e a súa sensibilidade pola causa da liberdade é un
reflexo a prensa do país e o xornal da súa digna dirección.
(Asdo. ): JOSÉ MARÍA LASARTE»

A Agrupación Democrática Basca fixo pública unha nota con data do 29, nos xornais La
Nación e La Hora, do texto seguinte:
A Agrupación Democrática Basca, que acolle no seu seo os sectores republicanos,
socialista, comunista, e das sindicais UGT e CNT e demócratas sen partido de Euskal
Herria, residentes en Chile, leu con profunda dor as declaracións anticonstitucionais
que en nome do señor Agirre, e ofrecéndoas como unha primicia, se permitiu facer ao
xornal La Nación desta cidade, o delegado persoal do presidente do Goberno provisional
autónomo de Euskal Herria sur, don José María Lasarte, o día 24 do corrente mes,
asegurando que moi pronto o señor Agirre asinará, en nome de Euskal Herria, o pacto
denominado Galeuzca».
Non conforme con tales manifestacións, protesta publicamente por semellante violación do
dereito constitucional de Euskal Herria sur, do que derivaba o mandato conferido ao señor
Agirre polo pobo basco no pleno uso das súas facultades, polo que esta Agrupación, de ser
certos os feitos, tería que considerar o señor Agirre fóra da lei e negarlle toda obediencia.
E co obxecto de que non confunda esta manobra separatista e antiespañola a boa fe dos
demócratas chilenos, declara:
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1º. Que o movemento denominado Galeuzca viola o artigo 13 da Constitución da
República española e, por conseguinte, o Estatuto Basco dela derivado.
2º. Que rompe, con grave dano para Euskal Herria e para os demais pobos irmáns, a
unidade que entre eles debe existir sen mingua das propias liberdades e para a máis
rápida reconquista da perdida independencia e liberdade da República.
A Agrupación Democrática Basca e os seus afiliados, celosos dos seus deberes de bascos
e dos seus dereitos que soamente no chan patrio han de se resolver por procedementos
democráticos, rompe toda relación cos sectores ou persoas que a iso se poidan opor.
Dándolle as grazas, señor director, pola amábel acollida que esperan recibir de vostede,
saúdano moi atentamente: Antonio Lezana, presidente; Julián Amilibia M., secretario».
Acción Nacionalista, Partido Nacionalista e Solidariedade de Traballadores Bascos,
contestaron a Agrupación Democrática Basca nos seguintes termos, publicados en La
Nación.
Ante a nota que se publica hoxe no xornal da súa digna dirección, subscrita polo presidente
e secretario da Agrupación Democrática Basca, con relación ás declaracións do deputado
basco don José María Lasarte, nós, representantes das forzas políticas e sindicais maioritarias
bascas tanto en Euskal Herria coma no exilio, incorporadas con disciplina exemplar ao
movemento nacional que encabeza o noso Goberno presidido por don José Antonio Agirre,
vémonos obrigados a facer público o seguinte:
1º. Que nos solidarizamos totalmente coas declaracións feitas públicas na prensa polo
señor Lasarte, por responderen non soamente ao dereito de autodeterminación
do noso pobo, senón ao pensamento actual das forzas bascas na nosa Patria
(Republicanas, Socialistas, Nacionalistas, Solidarios e Confederación) que como temos
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abundantes probas (a última o manifesto do Partido Socialista publicado en Euskal
Herria) de que actúan no movemento subterráneo contra Franco e a Falanxe de común
acordo co Goberno e co presidente, nos trazan a liña de conduta que seguir na nosa
posición no exterior.
2º. Non di a verdade Agrupación Democrática Basca ao afirmar que o movemento
Galeuzca é separatista e antiespañol. A demostración atoparana os chilenos
demócratas de boa fe na simple lectura dos principios fundamentais do pacto, que
establecen:
a. Propugnan unha nova organización republicana, mediante a Constitución dunha
Confederación pactada entre catro nacións: Galiza, Euskal Herria, Catalunya e o
resto do Estado español.
b. Galeuzca desexa cordialmente o mantemento das mellores relacións co Goberno,
as autoridades ou a representación autorizada da democracia española, e c)
Galeuzca patrocina a Constitución dun órgano de representación no exilio, con
delegados dos catro pobos, para realizar unha acción conxunta para o exterminio
do réxime franquista.
3º. Euskal Herria, Catalunya e Galiza reúnen cantas condicións se lle poden exixir a un
pobo para clasificalo como Nación. Ninguén até a data puido demostrar que os tres
pobos que integran Galeuzca sexan «rexións» españolas, mais se a A.D.V. se atopa
en condicións de facelo, nós desde aquí emprazámola para a súa demostración.
Entrementres, temos o perfectísimo dereito de nos unir con quen nos conveña en uso
da nosa soberanía.
4º. Recoñecémoslles a todos os grupos da democracia española o seu dereito de defender
solucións para a nova organización peninsular, pero pedimos aos demócratas igual
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recoñecemento dese dereito aos bascos. Non outra cousa constitúe en principio o
organismo Galeuzca, que apunta ao mundo unha solución democrática na liberdade.
5º. Ante a incualificábel ousadía de considerar -o presidente de Euskal Herria sur, don José
Antonio Agirre, fóra da lei, expresamos á opinión de Chile que os que están fora dela,
da razón, da xustiza e da democracia mesma, son precisamente os integrantes da
A.D.V., como estamos dispostos a demostrar, e
6º. Denunciamos a Agrupación Democrática Basca como inimiga declarada do problema
nacional basco. A.D.B. é unha creación dos inimigos bascos de Chile, que consideraron
máis factíbel atacar os dereitos de Euskal Herria chamándose bascos que denominándose
españois, como en realidade o son de sentimentos. A maioría dos seus integrantes
Bilbo 1936, balcón do Hotel Carlton,
Lehendakaritza do Goberno Basco. Juan
Gracia, Jesús M. Leizaola, Ramón Aldasoro,
Telesforo Monzón, Lehendakari Agirre, Juan
de los Toyos, detrás Juan Astigarrabia e,
detrás del Aznar.

pertencen a partidos ou organizacións de tipo español, e ao mesmo tempo están
incorporados aos tres grupos discordantes da democracia española no exilio (Junta de
Liberación, Gobernistas de Negrín e Junta Suprema de Unión Nacional). Pretende A.D.B.
realizar a manobra, en concomitancia con calquera deses grupos, de entregar o pobo
basco, atado de mans, ás conveniencias do pobo español, que coa súa maioría nunhas
Cortes Constituíntes e pola forza do Estado afogaría e impediría que o noso pobo se
autodeterminase.
Moitas grazas, señor director, e desculpe tantas molestias.- Por Acción Nacionalista Basca,
Emilio Galdós; polo Partido Nacionalista Basco. Genaro Elorriaga; por Euskal Langileen
Alkartasuna (Solidariedade de Traballadores Bascos), Alejandro Larrondo».
E por último, até o momento de entrar en prensa este número, fíxose pública a seguinte
nota dos galegos e cataláns residentes en Chile:
Con motivo dunha nota da Agrupación Democrática Basca, referente a declaracións
formuladas ao noso xornal polo deputado basco, don José María Lasarte e Arana, os
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dirixentes das colectividades galegas e catalás residentes no país pedíronnos a publicación
das seguintes liñas:
«Os que subscriben, en nome dos galegos e cataláns adheridos ao pacto Galeuzca, ante
os comentarios a que deron motivo as declaracións de José María Lasarte, deputado basco
e delegado oficioso de Galeuzca, de Buenos Aires, considerámonos obrigados a declarar o
seguinte:
1º. Galeuzca, movemento de unión peninsular ibérica iniciado en 1923, ratificado a
pouco de se proclamar a República e reorganizado no exilio, non é un movemento
particularista nin illacionista dun pobo ou dun grupo de pobos; representa, pola contra,
un movemento de unión de personalidades colectivas, singulares e diferenciadas polo
seu espírito, pola súa historia, pola súa lingua, pola súa tradición e pola súa xeografía.
2º. Representa, ademais, este movemento unha nova concepción do Estado democrático
común nun sentido confederal (plurinacional), de acordo co moderno criterio
de diferenciación entre Estado e Nación, e auspicia a unión pola liberdade e a
autodeterminación de cada cal, baseada na liberdade e a vontade popular libremente
expresada.
3º. Loitar para mellorar, por convicción, un réxime político é perfectamente lícito, e
garánteno todas as constitucións democráticas do mundo. Galeuzca, nobilísima
aspiración en tal sentido, non é anticonstitucional nin está á marxe da Constitución,
aínda cando se trata dun movemento cuxas proxeccións non foron recollidas naquel
texto. Nin Galiza consonte a Constitución é rexión autónoma, nin cataláns, bascos ou
galegos basean na autonomía constitucional o pacto de Galeuzca. Velaí por que nos
semella improcedente a cita do artigo 13 da Constitución por quen, ademais, na súa
actuación non están encadrados no texto constitucional da República española.
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Por todo iso, os asinantes, cidadáns de pobos que ofrecen as anteditas características
e aspiran a que elas sexan válidas nunha futura estruturación política, afirman a súa
absoluta solidariedade nos termos expostos, cos principios e propósitos contidos nas
declaracións emitidas polo deputado señor Lasarte. Santiago, 30 de setembro de 1944.
Pola Agrupación Patriótica Catalana, delegado do Consell Nacional Català, Primitivo
Salamó, presidente; Antoni Blavia, secretario; polo Partido Galeguista, Ramón Suárez
Picallo, deputado galego ás Cortes da República española; pola Comisión Galega Pro
Galeuzca Manuel Celso Garrido, de Esquerda Republicana».
Galeuzca non é anticonstitucional nin está á marxe da Constitución, aínda cando se trata
dun movemento cuxas proxeccións non foron recollidas naquel texto. Nin Galiza consonte
a Constitución é rexión autónoma, nin cataláns, bascos ou galegos basean na autonomía
constitucional o pacto de Galeuzca. Velaí porque nos semella improcedente a cita do
artigo trece da Constitución por quen, ademais, na súa actuación non están encadrados
no texto constitucional da República española.
(Dun manifesto publicado no xornal La Nación, por cataláns e galegos residentes).
O deputado galeguista Ramón Suárez Picallo
exiliado en Dominicana, Chile e Arxentina

Rodrigo Soriano, Antonio Lezana, Julián Amilibia (de Agrupación Democrática Basca),
República (órgano da Junta Española de Liberación), e a todos os españois que mostraron
igual opinión anticonstitucional das declaracións de Lasarte.
Emprazamos a todos, para que defendan as súas teses sobre esa apreciación legal.
Euzkadi ofrécelles mesmo as súas columnas nas cales tamén aparecerán neste caso, os
nosos puntos de vista (de galegos, cataláns e bascos), sobre a materia.
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Capítulo XX
A errada xuntanza de Cortes
Comentamos cómo os bascos se fixeron en París novamente coa Delegación do Goberno
basco da Avenue Marceau. Era este un palacete que durante a ocupación alemá estivera
requisado por Francia para as súas actividades represivas. En agosto de 1944 instálase
novamente alá Javier Landaburu en nome do presidente do Goberno basco. Landaburu
fora deputado polo PNB na lexislatura de 1933 e vivía no Estado francés desde 1937. Nun
informe interno dirixido ao Euskadi Buru Batzar (Consello Nacional do PNB), explicando
os seus puntos de vista sobre a situación que se abría á causa dos aliados e republicanos,
dicía así sobre os galegos e os grupos políticos que se movían na capital de Francia:
«Os galegos de París.

Sede do Goberno basco no exilio en París.
Embargada polos alemáns e cedidas
as autoridades fascistas españolas na
actualidade aínda non foi devolta aos seus
lexítimos propietarios.

As personalidades máis destacadas son o sr. Martínez Risco, deputado republicano, e o
señor Andión, suplente do Tribunal de Garantías Constitucionais. Cos dous teño relación.
Os dous foron membros da ORGA e son amigos persoais de Casares Quiroga. Teñen
tamén moi boa amizade con Castelao, que é o líder do movemento galeguista nos países
aliados. Un e outro mantéñense á marxe da UNE».
Isto escribíao Landaburu o 18 de outubro de 1944.
Unha carta anterior dirixida por Landaburu a Manuel Martínez Risco falaba de Castelao e
do seu libro. A repercusión do feito e a notoriedade de Castelao era evidente. Transcribía
unha carta de Irujo onde se falaba do SERE e da JARE, organismos creados por Negrín e
Prieto para financiar o exilio republicano.
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Dicía así a carta feita pública con motivo do pasamento de Irujo en 1981.

DELEGACIÓN BASCA
PARÍS
9 de outubro de 1944
Sr. D. Manuel Martínez Risco. París.
Meu distinguido amigo:
Como prometín, cópiolle uns parágrafos da carta recibida de Manuel de Irujo, que fan
referencia á política republicana e á galega:
«O SERE e a JARE desapareceron o día en que o Goberno mexicano lle sacou os cartos
da JARE a Prieto para administralos directamente. Don Inda queixouse amargamente
e Negrín gardou os seus, digo os que retén procedentes das arcas do Estado. Hoxe
pode dividirse a emigración española en tres grupos: A Junta Española de Liberación,
domiciliada en México, cuxo presidente é Martínez Barrio e secretario xeral Prieto. Dela
forman parte todos os republicanos, menos algunhas personalidades afectas a Negrín,
e os socialistas das alas centro (Prieto) e esquerda (Largo Caballero). O segundo grupo
é o comunista, que adoptou agora para as súas actividades no exterior o título de Junta
Suprema de Unión Nacional, e cuxos devotos debían atoparse entre os que puxeron nas
túas mans a casa de Marceau. O terceiro é Negrín, ao que rodean algúns dos que con el
formaron Goberno e personalidades republicanas e socialistas (entre eles Tomás Bilbao)...
Engade despois Irujo referíndose a Galiza:
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«Os galegos estanse a mover moito. A personalidade de Castelao medra. Escribiu un libro
cheo de xenialidade e con cousas boas. Dedicáronlle unha homenaxe as colonias galegas do
Plata. Volve soar Galeuzca, a cuxo nome se publicou unha alocución».
Alégrame moito darlle estas novas e, como lle dixen tamén o outro día, se quere vostede
enviarlle algo a Castelao, coido que poderei logralo através do propio Irujo.
Reciba un saúdo moi cordial do seu bo amigo.
F. Javier Landaburu

Finalizaba a guerra e os republicanos necesitan presentarse unidos. Xa vimos o
inconveniente xurdido en Chile con Lasarte e cómo en París se movían os distintos grupos
que non desexaban ser asimilados polos comunistas.
Mentres, Estados Unidos, Inglaterra e a Unión Soviética facían unha declaración sobre os
resultados da Conferencia de Ialta.
Conferencia de Ialta 1945

Estas potencias declaraban a súa vontade de coordinar, durante un período provisional
e de inestabilidade da Europa liberada, a acción dos tres Gobernos na asistencia aos
pobos do continente liberados do dominio nazi, así como aos pobos dos antigos satélites
do Eixe para resolver os seus problemas políticos e económicos de acordo con métodos
democráticos.
Era, pois, claro o momento que vivía Europa e as expectativas que se estaban a abrir para
as forzas democráticas.
Pero volvían renacer as vellas pantasmas reavivadas pola polémica de Chile. Unha proba
témola no editorial publicado o 20 de novembro de 1944 por Euzko Deya de Buenos Aires.
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OLLANDO O PORVIR ANTE O DRAMA DE ESPAÑA
No noso último editorial, referíndonos ás inculpacións separatistas que se nos dirixen,
sinalabamos o valor acreditado polo Goberno basco como instrumento representativo das
ansias democráticas do noso pobo e da responsabilidade, seriedade e eficacia con que
serviu desde o momento da súa Constitución até a data actual á República española, que
constitúe a esperanza dentro dunha respectuosa democracia que, desde que apareceu
o primeiro home no mundo até o día de hoxe, foi, con todos os defectos deste sistema,
o único modo decente de vida en que están garantidos os máis fundamentais dereitos
humanos.
O que pasou en España desde o ano 1936 e o que vén ocorrendo nos momentos actuais,
produce xustificadas e naturais exaltacións, cuxas angustias nos obrigan a solicitar dos
nosos amigos o mantemento dunha enérxica e viril serenidade.
Sinalabamos no noso último editorial que foron precisas fortes disciplinas da nosa vontade
para evitar que se nos envolvese nas turbulencias pasionais, que a guerra primeiro, a
derrota despois e o exilio máis tarde, nos impulsasen a mesturarnos na desesperada
contenda de inxurias, que tanto dano causou nas filas da democracia republicana
española. A política do silencio exixiu maiores sacrificios e foi máis conveniente para os
ideais que consideramos comúns.
Cando se proclama a necesidade de crear a unidade considerada indispensábel na fronte
republicana, non pode descoñecerse que esta unidade -afán de convivencia- exixe unhas
concesións, impón deberes recíprocos, reclama lealdades inescusábeis. Sen esta previa
disposición espiritual, o propósito de unión non pasa de ser unha contraproducente
simulación; é preciso que existan equivalencias ou correspondencias entre os fins que se
pretenden e a conduta que se observa.
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Noutras ocasións sinalamos que a República democrática española constituía, se cadra,
a única esperanza de concordia española e, se cadra, a única posibilidade de progreso
e de respecto aos devezos de liberdade individual e colectiva dos pobos que integran a
península ibérica.
Por primeira vez na historia contemporánea de España, os dereitos individuais, fundamento
esencial da dignidade humana, tiñan un contido na letra da Constitución promulgada o
ano 1931. O recoñecemento da personalidade dos pobos ibéricos, a través dos estatutos
que se ían sancionando e tramitando, despois de lentos e dolorosos esforzos, significaba
unha honrada rectificación da tradición absorbente e centralista da Monarquía española,
que tantos estragos produciu en España e foi a causa principal das guerras mantidas en
América. Intentáronse reformas sociais, que abrían camiño aos devezos de melloramento
do pobo español. Cunha conciencia civil máis educada e responsábel, non hai dúbida de que
a Península ibérica atoparía o vieiro evolutivo que asegurase o seu progreso e garantise os
dereitos de todos os cidadáns e dos pobos que a integran.
Pero este réxime de conciencia civil, que aspiraba a garantir, dentro dos respectos
democráticos que todos nos debemos, os dereitos que nos asisten, viuse atacado no
terreo da violencia, con igual teima, polos revolucionarios da dereita e da esquerda
e todos sentimos na nosa propia carne as consecuencias dos seus irrefreábeis afáns
revolucionarios. O inexplicábel é que a guerra civil española fose provocada co apoio
de grandes zonas de opinión e de intereses, que se consideraban ou chamaban
conservadoras e que, por o quereren todo, o perderon todo e están en vías de ficaren
sepultadas no abismo das maiores desolacións.
Esta foi unha das características máis desgrazadas da política española. A de non saber
resignarse a perder as batallas cívicas, dentro das normas que garanten o dereito alleo
e o propio. O instrutivo espectáculo das eleccións norteamericanas que acaban de se
celebrar e das que se verificaron hai catro anos, nas cales despois de violentas campañas
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electorais, dentro da máis axitada situación internacional, o candidato derrotado, o mesmo
día do escrutinio, felicita o vencedor e, ao servizo dun patriotismo común, se ofrece para
servir ao país baixo a dirección do seu inimigo político, resulta inexplicábel para moitos
españois aínda que se chamen demócratas e se consideren campións do liberalismo.
Aspiramos a que estes postulados da nosa posición política teñan un contido efectivo.
Queremos esperar que o pasado tráxico cuxas consecuencias aínda padecemos nos sirva
de escarmento a todos e que, por lealdade á doutrina confesada e até o egoísmo, se
obriguen todos ao cumprimento dos pactos convidos.
Temos a certeza de que o réxime actual que impera en España, pola súa orixe, pola súa
actuación, polas axudas recibidas durante a guerra civil e as solidariedades proclamadas
desde que comezou a actual contenda universal, non pode subsistir. Sucumbirá en canto
queden derrotados os réximes totalitarios en cuxa vangarda guerreou o de España, se é
que outros acontecementos non determinan antes a súa desaparición; pero con ser moi
importante a necesidade de facer desaparecer este réxime, éo aínda moito máis asegurar
que acabarán as revoltas, pronunciamentos, revolucións e guerras civís, que foron as
tristísimas executorias da vida política española contemporánea e chegar a estabelecer
unha paz efectiva e duradeira, na cal estea garantida e asegurada a pacífica e progresiva
evolución dos ideais que proclamamos.
Sen precipitacións e sen demoras tardías, esperamos poder sinalar as orientacións do
Goberno basco en relación con todos estes problemas. Posuímos informacións de interese
que iremos completando e trasladando ao coñecemento dos nosos amigos e compatriotas».
Malia as boas intencións, as cousas comezaban a torcerse. Convocouse en México unha
xuntanza de Cortes o 10 de xaneiro. Aquel foi un mal paso na loita contra o réxime
franquista. E o que aconteceu deulles a razón aos deputados bascos, galegos e cataláns
residentes en Arxentina.
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Ante as primeiras noticias da convocatoria da xuntanza de Cortes, en vista de que non
existía nin se buscaba seriamente un acordo entre as representacións dos distintos
grupos republicanos, pediuse varias veces o adiamento da xuntanza para dar tempo a que
previamente se lograse o citado acordo. Pero cando recibiron a convocatoria en decembro,
tomaron a seguinte resolución:
«Tendo recibido o día 13 do mes actual unha convocatoria datada o 18 de novembro,
para a sesión extraordinaria anunciada para o 10 de xaneiro de 1945, xuntamente coas
circulares n° 1 e 2, os deputados que subscriben, adheridos e baixo a disciplina de
Galeuzca (Galiza, Euskal Herria e Catalunya), diríxense ao señor presidente das Cortes da
República española para manifestarlle:
1º. Dadas as características da convocatoria e o tempo dispoñíbel até o dez de xaneiro, é
evidente que nas actuais circunstancias non hai posibilidades de que os subscribintes
acudan á proxectada xuntanza. Ao constatar esta imposibilidade, procede deixar
constancia da nosa protesta pola forma da convocatoria. Segundo a nosa apreciación
dos feitos que coñecemos, non se tivo na preparación desta xuntanza o debido respecto
para os foros dos deputados residentes fóra de México, pois non se efectuaron as
consultas previas indispensábeis para que a efectividade dun organismo paralizado
desde hai anos se inicie con garantías de éxito. Non será nosa a responsabilidade se
por esta deficiencia a xuntanza resulta unha fición condenada ao fracaso pola propia
pequenez das súas finalidades.
2º. Tendo en conta o antedito procede, ao noso entender, o adiamento da anunciada
xuntanza para dar tempo a que previamente se chegue a un acordo fundamental entre
os representantes de todos ou, no seu defecto, a grande maioría dos grupos políticos
republicanos que participan no acordo, as representacións lexítimas dos pobos de
Euskal Herria, Catalunya e Galiza.
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3º. Respecto aos puntos 1, 2 e 4 da orde do día da convocatoria, os deputados que
subscriben entenden que debe reservarse para ulterior ocasión o debate destas cuestións
en atención a que a maioría dos deputados descoñecen en absoluto os antecedentes
que poderían permitirlles formar opinión. Entendemos que antes de se discutiren estes
puntos, a Deputación permanente debe remitir copia das actas das súas xuntanzas e
informes detallados da súa xestión desde febreiro de 1939. Respecto do punto 3 da
orde do día, propugnamos o restabelecemento da orde republicana. Cadramos con esta
finalidade proclamada como primeira base no acordo da Alianza Nacional de Forzas
Democráticas formada en España na clandestinidade, e co espírito de prometedora
comprensión manifestada pola citada Alianza respecto dos pobos de Catalunya, Euskal
Herria e Galiza na súa loita contra Franco ou contra calquera réxime anti-republicano. Este
restabelecemento implica o recoñecemento dun sistema único en dirección republicana
que debe comprender:
a. Nomeamento dun presidente da República.
b. Integración e coordinación dos órganos de poder republicanos.
c. Participación, supeditada ao acordo mutuo na unión e na acción republicanas
das forzas democráticas catalás, galegas e bascas a través das súas autoridades
representativas.
d. Incorporación progresiva de representantes das forzas que loitan contra Franco na
clandestinidade, a este sistema de reorganización dos órganos de poder republicano.
Buenos Aires, 15 de decembro de 1944.
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Alfonso R. Castelao, Elpidio Villaverde, Pelayo Salas, José M. Lasarte, Antón Alonso Ríos.
Co anterior acordo adoptouse o de lle conferir representación e poder ao presidente do
Goberno basco e deputado, don José Antonio Agirre e ao deputado catalán, José Tomás i

Piera, para que en todo o relacionado coa convocatoria de Cortes fosen os intérpretes da
opinión de Galeuzca.
Ao non mudar o seu plan os organizadores da xuntanza mexicana, a pesar destes
requirimentos e doutros procedentes de diferentes sectores políticos, produciuse a
abstención da representación parlamentaria basca e dos deputados galegos e cataláns
adheridos, respectivamente, ao Consello de Galiza e ao Consello Nacional de Catalunya.
O acontecido deulles a razón. A xuntanza tívose que levantar sen tomar ningún acordo,
imposibilitado pola falla de quórum e pola improcedencia dos votos por delegación,
que a última hora se negaron a aceptar como válidos, mesmo os socialistas do grupo
de Indalecio Prieto partícipes na organización da citada xuntanza. Martínez Barrio
viuse obrigado a suspender sine die a segunda sesión anunciada. Previamente a esta
nova, os xornais publicaron telegramas de Negrín e do lehendakari Agirre aconsellando
esta suspensión, engadíndose en Agirre a súa negativa a formar parte dun comité
interparlamentario integrado unicamente por algúns representantes.
Cómpre destacar que a actitude dos nacionalistas estivo sinalada polo seu ton sereno,
mentres uns e outros, case todos, aproveitaron a conxuntura para facer propaganda dos
seus puntos de vista, afondando nas diferenzas que separaban os diferentes grupos de
exiliados. A voz dos nacionalistas manifestouse onde e cando debía, tranquilamente, sen
desexos de publicidade, as máis das veces prexudiciais.
Así mesmo, desde o primeiro momento, a actitude de bascos, galegos e cataláns cadrou no
fondo e na forma. Os deputados galegos do Consello de Galiza, os cataláns adheridos ao
Consell Nacional de Catalunya e os bascos do Goberno de Euskal Herria funcionaron como
Galeuzca. Denotaron que naquel momento esta era unha realidade.
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Capítulo XXI
Reaccións
A falida reunión de Cortes en México orixinou unha forte reacción en ámbitos republicanos
e de Galeuzca. Era unha ocasión perdida polas desavinzas internas que marcara a guerra,
a inmediata posguerra e anunciaba un futuro pouco prometedor.
Antón Alonso Ríos, deputado galego compañeiro de Castelao, analizou o feito no órgano
da Delegación do Goberno basco en Chile Euzkadi, do seguinte xeito.
NON HAI QUE XOGAR Á POLÍTICA
Pode evitarse o fracaso da improvisada convocatoria das cortes
O deputado republicano galeguista Antón
Alonso Ríos, no centro sentado, xunto a
outros deputados visitan a Delegación basca.

españolas, adiando a súa xuntanza e chegando previamente a un acordo.
Non se pode dicir que a convocatoria das Cortes españolas feita en México non sexa
oportuna.
É este, realmente, o momento indicado para tentar a constitución dun Goberno no exilio.
E é tamén o camiño das Cortes o único legal e o que ofrece máis garantías de seriedade e
máis posibilidades de respecto e acatamento.
Hai, non obstante, un erro, certamente lamentábel, ao facer a convocatoria sen ter
xestionado previamente os acordos que, por adiantado, aseguren a formación dun Goberno
que conte co máximo de asistencias, dun Goberno que dea a impresión de ter posto punto
final ás liortas destemperadas e escandalosas, que tanto nos prexudican ante a opinión xeral,
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e que nos mostre unidos polo patriótico ideal de librar España da ditadura e da ruína. Todo o
cal é razoábel esperar. E necesario conseguir.
Só un Goberno que faga ver ao mundo a nosa unión e a nosa cordura, a nosa fe e a nosa
firme vontade de superar toda diferenza na procura dunha finalidade que transcenda os
nosos peculiares egoísmos, poderá ser tomado en conta polas potencias que comparten os
nosos ideais de democracia.
Lanzar a convocatoria e fixar a data da xuntanza sen se ter posto á fala cos partidos e as
personalidades, cos cales é indispensábel contar, e sen ter planeado con uns e cos outros
o programa que debe someterse ao debate e á aprobación das Cortes, é unha lixeireza
que non demostra tacto político, nin sequera unha elemental cordura.
Agora veñen os tropezos. Negrín non lle recoñece a Martínez Barrio o carácter de
presidente das Cortes, como xa o fixera Prieto ao celebrarse a xuntanza de Montevideo.
Cada partido olla con receo os promotores da convocatoria e prexulga intencións, pois nin
sequera se deu a coñecer un cuestionario dos asuntos que deben ser debatidos. E, para
colmo, témese que unha asemblea feita con tan pobre preparación poida dexenerar en
loitas rancorosas e puxilatos pouco edificantes.
Desde o ano 36, as cousas mudaron moito en España. Hoxe non abonda con invocar a
Constitución do 31. Hai que tomar acordos e preparar plans de Goberno que encamiñen
a vida no período, máis ou menos longo, de transición entre a caída de Francia e a
reconstitución normal do futuro Estado español.
É dado agardar que neste período de transición, respondendo a necesidades inadiábeis, a
feitos inevitábeis, terá que producirse, de xeito moi rápido, a gran transformación social,
económica e política de toda a Península. E para que iso se levase a efecto sen incorrer en
graves erros -que poden resultar fatais- debía contarse non só cun Goberno competente e
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asistido de confianza e apoio, senón tamén con pactos políticos, plans económicos e toda
unha lexislación de emerxencia.
Pero, para levar a cabo todo isto, non hai que xogar á política; non hai que facer
improvisacións; non hai que facer carreiras a ver quen chega primeiro. Esta é unha
politiqueirada vantaxista que só pode levar ao descrédito e ao fracaso.
A política non pode ser picardía. A política non debe ser xogo. A política ten que ser
previsión, traballo, honradez, firmeza, lealdade, ética.
Os políticos, se queremos ser tomados en serio, se temos dignidade de homes e de
cidadáns, se levamos na alma a acendida lapa do patriotismo, e a nosa conciencia sente
o flaxelo da responsabilidade e do deber, neste caso os políticos temos que mirar alto e
limpar as nosas vestiduras das impurezas do egoísmo.
Hoxe estamos nun momento histórico que recollerá e legará ao porvir os trazos da nosa
grandeza ou da nosa pequenez, da nosa capacidade ou das nosas incompetencias, da
nosa comprensión xenerosa ou da nosa obtusa teimosía.
Hoxe estamos nun movemento no cal van ser mudados os esquemas políticos da vella
Diego Martínez Barrio no seu
exilio mexicano

Europa. Na mesa da paz non poderá tomar asento a España de Franco, pero ten dereito a
facelo -un dereito primordial- a España republicana.
Pola súa calidade humana, pola súa posición xeográfica e polos seus antecedentes
históricos, España está chamada a ser unha das máis sólidas columnas da nova orde
europea. E non é propio que, na hora de axustar as contas, os políticos españois nos
ocupemos en poñernos a cambadela.
As Cortes deben reunirse e deben facelo onde conveña; e canto antes mellor. Pero é
indispensábel pórse primeiro de acordo co fin de non ir a elas dar espectáculos, ou tomar
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acordos que leven ao fracaso, ou que, en vez de unir, sirvan para afondar máis aínda as
divisións e avivar a loita entre irmáns.
Por iso, imponse un adiamento que impón a previa intelixencia entre todos: un
entendemento leal, un entendemento patriótico que olla para a realidade de hoxe e de
mañá, que sirva para dentro e para fóra de España. Un entendemento que posibilite
a xustiza social, a reconstrución e o desenvolvemento da economía e a estruturación
xurídica do Estado.
UN ENTENDEMENTO QUE NOS FAGA RESPECTAR POLOS ALLEOS E SIRVA DE PUNTO DE
PARTIDA PARA LEVAR A ESPAÑA A OCUPAR UN POSTO HONROSO ENTRE OS DEMAIS
ESTADOS DE EUROPA E DO MUNDO.
En xaneiro de 1945 «Armando Kamorra», que tiña unha columna de humor en Euzko
Deya, refírese ao feito deste xeito:

DA VIDA QUE PASA
DE ESCANO A ESCANO
Por Armando Kamorra
15-1-1945
«Non o dixen eu? Pois xa está a primeira. Vaia balbordo o producido no sistema nervioso da
emigración como consecuencia da reunión das Cortes españolas no exilio!
Antes e despois. Igualiño que a propaganda do chocolate Matías López. Antes coas
cábalas de se viña ou deixaba de vir o eximio doutor don Juan Negrín, presidente do
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último Goberno constitucional da República; de se se reunirían ou deixarían de se reuniren
deputados en número abondo para atinxir iso do quórum; de se o quórum era ou non
era condición indispensábel para adoptar acordos válidos. En fin, que se Prieto di, que se
Martínez Barrio opina, que se Galarza asegura, que se Giral prognostica, que se Álvarez
del Vayo vaticina, etc. Despois quedamos en que, ao final de contas, todo está igual,
semella que foi onte... Porque agora resulta que se precisa celebrar unha segunda sesión,
xa que na primeira, por falla de tempo ou de asistentes, non se chegou a tomar decisión
ningunha que despexase as incógnitas orixinadoras das liortas ou das discusións. É dicir,
que a lea continuará outras catro semaniñas, cando menos.
Eu non son político. Non teño condicións para selo, como tampouco non as teño para
vender pastillas Valda. Diso convencinme hai tempo, cando uns cantos amigos tiveron a
ocorrencia de me escoller para capitán dun equipo moi malo de fútbol, e do cal acabaron
botándome por absoluta unanimidade de votos. Todos os meus compañeiros quedaron
anoxadísimos porque os partidos se perdían sempre pola miña culpa, pois cando tiñamos
segundo eles, necesidade de cargar o xogo pola dereita, como eu son zurdo, empeñábame
en levalo pola esquerda. Outras veces, porque a miña pretensión de situar sempre o
dianteiro centro un tanto demorado -seguindo consellos sobre o particular dun famoso
adestrador húngaro lexítimo-, restaba oportunidades ao quinteto dianteiro. E a definitiva,
porque farto xa de aturar as arbitrariedades dun árbitro, empeñado en asubiar fóras de
xogo –dise así? -cada vez que o extremo esquerdo- eu, zurdo de cabeza, mans e pésavanzaba co balón, díxenlle catro cousas moi gordas meténdome até o quinto grao da súa
árbore xenealóxica. Botáronme do campo e do equipo.
Desde entón nunca máis me atrevín a ser nada fóra da miña modesta profesión de
xornalista. Que tamén ten o seu. En varias ocasións quixeron presentarme para alcalde
-alcalde de barrio, naturalmente- e durante a loita contra Franco pretenderon facerme
primeiro capitán. Renunciei porque o nome, despois do ocorrido no equipo, non me atraía
o máis mínimo. Falaron de facerme xeneral ou non sei que cousas que non entendo.
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Preferín tirar tiros de simple soldado e escribir como correspondente de guerra, fusil ao
brazo, ao brazo dereito, e pluma ao esquerdo, sen abandonar o parapeto. De ter aceptado
algún cargo de responsabilidade, atormentaría sempre a miña conciencia a dúbida de
se pola miña culpa se perdería a guerra. Así estou máis tranquilo. A guerra perdeuse.
Perderíana os xenerais. Pero aquí estou eu, en México, para dar fe, ante o Parlamento se é
preciso, de que tamén había milicianos na fronte.
Agora ben, o feito de non ser político non implica falta de sensatez, senón máis ben todo
o contrario pois, como vostedes verán, considero máis sensato non selo. Porén, ollando
os touros dende a barreira, o espectador que non é toureiro conta a corrida e aplaude ou
apupa. Está no seu perfectísimo dereito. Así, eu voume permitir, en uso tamén dun tan
perfectísimo dereito, dar a miña opinión en relación co tema político abordado.
Hai cousas verdadeiramente incomprensíbeis. Por exemplo, a de por que non se
estabelece a tan traída e levada unidade dos elementos republicanos esparexidos polo
mundo, irmáns onte nas trincheiras da democracia e irmáns hoxe na desgraza que supón
vivir fóra da patria. Alá, na fronte, convivimos elementos dos máis diversos matices
políticos. As cuestións de índole partidista nunca foron motivo para discrepancias serias
ante o inimigo. Por que, pois, non xa cuestións partidistas, senón personalistas, como as
de que se este, aquel ou aqueloutro debe ser presidente da República ou do Consello de
Ministros ou do Parlamento, constitúen orixe de rancores, de odios, de incompatibilidades
e de asañamentos verbais e escritos, tan feroces? Porque o empeño posto nestas liortas
bizantinas supera en moito o que se imprime para contribuír ao derrocamento do inimigo
común: de Franco e o que representa.
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O Parlamento, institución democrática moi respectábel e á cal non quero fallar, ten, na
miña modesta opinión de cidadán, por defectos de irresponsabilidade, que se cadra non
atinxa aos seus actuais compoñentes, o seu tanto de culpa nas desgrazas e perturbacións
que, despois, implicaron a perda da República. Non vaian agora estes señores deputados
contraer, por falla de desprendemento personalista, a responsabilidade, moitísimo maior,
de malograr o seu restabelecemento. Ser deputado nas presentes circunstancias non é
igual a ser capitán dun equipo de fútbol coma o que eu mandei. O partido que se está a
xogar non é de noventa minutos. Con prórrogas e todo, dura xa preto de nove anos. E o
árbitro, ao que semellaba térselle parado o reloxo, mira para el disposto xa a asubiar o
final. Podemos e debemos gañar. Se o perdemos, será porque nos descualifiquen a causa
de térmonos mallado a paos entre nós mesmos. E iso sería moi feo.

Salvador de Madariaga, segundo pola
esquerda, levantou moitas bochas entre o
exilio republicano coas súas opinións escritas
na prensa.

Señores parlamentarios: non boten vostedes en saco roto os consellos de quen, por non
ser político, seica teña experiencia, polo pasado, para apreciar obxectivamente mellor as
cousas da política. Consideren que se perdemos esta oportunidade, será hora de que os
non políticos nos encarguemos de dirixir a política. Porque para facelo mal, todos valemos.
E non se enfaden vostedes polo escrito, xa que, en lóxica consecuencia, os únicos con
dereito a enfadarnos somos quen sufrimos as consecuencias. E xa que falamos de
consecuencias, os que consecuentemente fomos e seguimos sendo milicianos e cidadáns.
Entre eles, este seu seguro servidor, orgulloso de ter ocupado o máis honroso dos
escanos: o escano do parapeto».
Outro galego, pero este de talante centralista aínda que exiliado.
Salvador de Madariaga, pola súa parte, escribía no xornal inglés The Spectator un artigo
convidando a Franco a marcharse:
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XENERAL, MARCHE!
Por Salvador de Madariaga
(The Spectator, Londres)
Xeneral Franco, marche! Non quero ofendelo, pero si quero ser claro, posto que aparentemente
aínda mantén vostede ilusións acerca do que a opinión pública en España e fóra de España
desexa e está disposta a tolerar. Non por descortesía, senón por claridade dígolle:
Xeneral, marche!
A súa recente entrevista coa prensa non convence a ninguén -nin sequera a vostede mesmo-.
Os españois leron as súas declaracións, uns con indignación e outros con mágoa. As súas
palabras iniciáronse cunha declaración irrefutábel: «España nunca foi fascista nin nazi». Pero
vostede, xeneral, dío como se esa afirmación se puidese aplicar á súa España falanxista ou
franquista. E iso é oposto á verdade. A verdade é que España non é e nunca foi nin nazi nin
fascista, mentres que vostede e a súa Falanxe, son fascistas e filo-nazis. Así é que vostede e
España son incompatíbeis. Xeneral, marche!
As súas declaracións aos xornalistas non convenceron a ninguén. En van trata vostede de
presentar o seu sistema de goberno como unha democracia. Non existe tal democracia.
Ningún sofisma pode agochar as súas camisas, como as de Hitler; o seu título de caudillo,
tradución abondo ruín de führer, como Hitler; o seu único partido, que devora o país coa
súa opresión e corrupción, como a de Hitler; a súa prensa domesticada, como a de Hitler;
as súas malleiras contra os disidentes, como o fai Hitler; a súa Gestapo, coma a de Hitler;
os seus campos de concentración, coma os de Hitler; os seus asasinatos de adversarios
políticos como Hitler. Xeneral, marche!
As súas declaracións non convencen a ninguén. En van fai valer o punto negativo ao seu
favor de non ter apuñalado polo lombo a Francia. Vostede sabe moi ben que, de ter levado
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o seu exército a Francia, a nación, por este mesmo feito en posesión de armas, volveríase
contra vostede. Vostede necesita o exército para ocupar España. Como podería, pois,
ocupar Francia asemade? O seu argumento carece de peso.
Xeneral, marche!
Hoxe fala vostede da «honesta neutralidade de España». Pero España nunca foi neutral.
España, como nación, sempre estivo de corazón ao lado dos aliados, mentres que España,
como Goberno, usurpada por vostede e a súa Falanxe, foi e é filo-nazi. Hoxe, chámase
vostede neutral, porque os seus amigos nazis están a perder, pero o 13 de xuño de 1940,
cando viu qué valorosamente correu Mussolini na axuda do vitorioso (porque así o creu el, o
mesmo que vostede) asinou un decreto declarándose non un neutral, senón un belixerante,
é dicir, un amigo dos nazis e dos fascistas en todo menos en actitude militar activa. E
o 11 do mesmo mes, o seu xornal Arriba declarou que, <desde a súa posición de non
belixerante, España podía respectar a todos os combatentes, pero non podía sinceramente
agochar a súa ledicia e simpatía en relación aos seus dous grandes amigos>. O 19 de
decembro de 1941, ao entrar o Xapón na guerra, vostede confirmou oficialmente a súa non
belixerancia. E agora fala de neutralidade e até de honesta neutralidade.
O 24 de xuño de 1941, os seus falanxistas, que aceptaran o <Führer Prinzip> non fan
Soldados españois fascistas, co uniforme
alemán da División Azul na Unión Soviética

nada a menos que o manden os líderes -iso quere dicir vostede-, os seus falanxistas
apedraron a embaixada británica ante unha nube de fotógrafos de prensa alemáns; e o
3 do seguinte mes de xullo, o seu ministro de Asuntos Exteriores declaraba ao Deutsche
Zeitung que España asumira unha actitude de belixerancia moral, ao carón de Alemaña e
que os falanxistas pelexarían en contra da barbarie asiática e á beira dos seus camaradas
nazis. O 17 de xullo de 1941, nun discurso ao Consello Nacional de Falanxe, vostede
dixo que os aliados perderan a guerra e que iso fora recoñecido xa por Francia e todas
as demais nacións do Continente. Cando un xefe de Estado que se proclamou el mesmo
persoalmente responsábel, comete un erro tan craso, marcha. Xeneral, marche!
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Nos primeiros días de agosto de 1941, a súa División Azul chegou á fronte rusa. O 14 de
febreiro de 1941 vostede declarou ante un público composto de oficiais do exército, en
Sevilla, que Alemaña estaba a defender a civilización europea e que se os rusos chegasen
a abrirse paso cara aos camiños que conducen a Berlín, non soamente unha división, senón
un millón de españois se alistarían voluntarios para marchar e deter a aqueles. Isto foi
antes de Stalingrado. Agora, ante Budapest, vostede declara: <Cando o Goberno español
se decatou de que a presenza destes voluntarios podía afectar ás boas relacións coas
nacións aliadas, coas cales mantén amigábeis relacións, tomou medidas axeitadas para
repatriar a aqueles>. Agora ben, a División Azul foi a Rusia o mes de agosto de 1941 e
vostede retirouna de mala gana en 1944. Custoulle tres anos decatarse de que a presenza
da División Azul en Rusia estaba afectando as súas relacións cos aliados. Cando a un xefe
de Estado responsábel lle leva tres anos decatarse da realidade, vaise. Xeneral, marche!
Marche, pois xa prexudicou abondo os intereses de España. Os aliados, que segundo
vostede perderan a guerra, gañárona xa. Os aliados non se fían de vostede e cando as
consideracións de guerra sexan innecesarias, os pobos aliados exixirán dos seus Gobernos,
non que o quiten a vostede, porque iso só o poden facer os españois, pero si que non
poñan ningún obstáculo ao seu derrocamento. E se o día en que a orde internacional
fora restabelecida é vostede aínda xefe do Estado español, será vostede sinalado como
o causante de ter sacrificado os intereses de España pola súa cobiza persoal. Concédolle
aínda creto ao seu patriotismo, para crer que vostede atoparía tal situación normal para un
español corrente, e máis aínda, para un oficial do exército.
Cada minuto que vostede apoia esa posición, está vostede aumentando as probabilidades
de que se rexistre un violento alzamento na súa contra. Aínda é posíbel restaurar a
liberdade en España sen perda de sangue, pero soamente se se vai vostede, e axiña. Se
non o fai, o sangue correrá inevitabelmente.
Todo ser vivente en España está en contra de vostede; os traballadores, os bascos, os
cataláns, os galegos, os técnicos, os intelectuais. É certo que os ricos, o exército e a Igrexa
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semellan estar con vostede pero non se vaian ilusionar con iso. Nin os ricos, nin os oficiais
do exército nin os sacerdotes queren ter nada que ver coa Falanxe, que é revolucionaria
nos seus ambiguos e brutais métodos e que é un rival na posesión do poder, co Exército
e carece de ningún amor pola Igrexa, cuxos mandamentos sinxelamente ignora. Non por
vostede, senón como unha salvagarda contra males peores, temen e vacilan en pórse
abertamente en contra de vostede. Pero ninguén desexaría tanto que vostede marchase.
Porque se persiste en permanecer, a presión da vaga popular os varrerá xuntamente con
vostede ou, se non, España afundirase de novo nos horrores da guerra civil.
Nos días que se aproximan, Europa precisará de España, a segunda nación do Continente
en extensión e unha das maiores en habitantes, cunha situación estratéxica coñecida por
vostede; unha nación sen a cal, non importa a parte que vostede lle fixese asumir nesta
guerra, Europa non poderá ser reconstruída. Entre as vantaxes que España debe ofrecer
a Europa, están as súas forzas de mar, ar e terra, en relación á súa potencia. Como imos
crear esta forza sen unha unanimidade nacional? E como imos crear esa unanimidade
nacional con vostede?
O líder dun dos dous campos da guerra civil non pode facer a unidade en España. O
home baixo cuxo mando foron fusilados Compayns, presidente do Goberno de Catalunya,
membros socialistas do Parlamento, como Zugazagoitia e milleiros de adversarios
políticos, non pode crear a unidade española. Vostede ten baixo as súas botas a
Catalunya, Euskal Herria e Galiza. Malia seren os alicerces do seu Goberno galegos, coma
vostede, bascos como Lequerica e cataláns como Aunós, Carceller e Mateu, vostede
amordazou as tres linguas españolas do norte. Como se estes tres pobos que as falan non
tivesen dereito a vivir na súa España e ao seu xeito. A casa de España, como a de Deus, é
unha casa de moitas mansións. Pero vostede non entende isto. Xeneral, marche!
Que haxa polo menos un acto seu polo cal todos os españois poidan estar agradecidos.
Xeneral, marche!
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Finalmente o órgano da Delegación do Goberno basco en Chile, EUZKADI, informaba sobre
os deputados que se adheriran á posición de Galeuzca. Eran estes:
José Antonio Agirre, basco. New York.
Julio Jauregi, basco. México.
Tomás i Piera, catalán. México.
Fernando Zulueta, catalán. México.
Emilio González López, galego. México.
Bibiano Osorio Fernández Tafall, galego. México.
Alfonso Pazos, galego. México.
Alfonso Rodríguez Castelao, galego. Buenos Aires.
Antón Alonso Ríos, galego. Buenos Aires.
Elpidio Villaverde, galego. Buenos Aires.
Pelayo Salas, catalán. Buenos Aires.
José María Lasarte, basco. Buenos Aires.
Manuel Irujo, basco. New York.
José María Irazusta, basco. New York
Manuel Robles Aranguiz, basco. Francia.
Rafael Picavea, basco. Francia.
Eliodoro de la Torre, basco. Francia.
Ramón Suárez Picallo, galego. Chile.
Pedro Aznar, catalán. Chile.
Faltan datos de 6 ou 7 deputados cataláns, residentes en México, que están de acordo con
Galeuzca.
NOTA CURIOSA: o único deputado electo no País Basco que estivo na xuntanza de Cortes
foi Indalecio Prieto.
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Capítulo XXII
Aldasoro viaxa a New York
O mes de maio de 1945 ía finalizar a segunda guerra mundial. Franco trataba de capitalizar
os contactos e as declaracións dos aliados do ano anterior (discurso de Churchill) e
propúñase como barreira contra a vaga comunista. Sen embargo, este non foi o seu ano. As
dificultades da súa política exterior íanse redobrar.
Iso próbao a nova comparecencia de D. Juan Borbón co manifesto de Lausanne -esta vez
dirixido ao pobo-, no cal se di que «Franco é incompatíbel coas novas circunstancias».
Pero tampouco os republicanos perdían o tempo. Tras o fracaso da reunión en México, era
prioritario presentar unha fronte común.
José Antonio Agirre, que vivía en New York, convoca unha xuntanza do Goberno basco. Tras
cinco anos de guerra e separación, comezaba novamente a artellarse o mundo institucional.
Ramón M. Aldasoro, cuxo nome saíu varias veces nestas páxinas como delegado do Goberno
basco en Arxentina, é convocado a New York. Unía ao seu cargo de delegado o feito de ser
conselleiro de Comercio do Goberno basco formado en Gernika o 7 de outubro de 1936.
Ramón María Aldasoro, membro do Goberno
basco no exilio

A súa saída de Buenos Aires, o seu paso por Montevideo e, en definitiva, o seu periplo
foi un acontecemento. Eran momentos de esperanza e os demócratas sentíanse
protagonistas dun momento histórico que se previa prometedor.
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Por outra banda, foi en realidade un acto de afirmación basca improvisado e espontáneo o
que tivo lugar o 3 de febreiro de 1945. Celebrouse no Centro Laurak Bat de Buenos Aires,
decano de todos os centros bascos de América.
Había xa moito tempo que Aldasoro preparaba esta viaxe. Esta fórase adiando
repetidamente polos numerosos trámites que tivo que realizar co fin de preparar
debidamente a documentación, debido a que no seu traslado aos Estados Unidos tiña que
pisar varios países americanos e precisaba varias visas no pasaporte.
A comida transcorreu en medio dun ambiente de grande animación e á hora do café
houbo discursos. Imos reproducir o do deputado do PNB, José María Lasarte e o de
Castelao, que reflicten cabalmente o momento político daquel ano.
O ofrecemento da homenaxe de simpatía e afecto ao doutor Ramón María Aldasoro estivo
a cargo do deputado basco a Cortes doutor José María Lasarte, quen pronunciou con tal
motivo un discurso moi emotivo.
Comezou dicindo o doutor Lasarte que se é costume vello e arraigado que os bascos
desenvolvan as súas efusións ao redor da mesa por razóns cuxo estudo brindaba ao
José María Lasarte Arana

xornalista e escritor señor Constantino del Esla, presente no acto, quen desde hai tempo vén
seguindo a vida do noso pobo e puido contemplarnos desde fóra un día e cada vez desde
máis dentro de nós mesmos pola entrañábel identificación que con el temos, era obrigado
que nesta ocasión, ao expresar ao querido amigo e guía en emocións bascas na Arxentina o
agarimo e a admiración de tantos amigos, era obrigado, dixo, que tamén os seus amigos se
reunisen con el ao redor dunha mesa, posto que dunha expresión efusiva se trataba.
Entón explicou que se preparara o acto sen darlle máis alcance que o dunha íntima expresión
de afecto e de amizade e que aínda para iso houbo que bater coa oposición do interesado,
que ofreceu todas as resistencias que estaban na súa man a esta manifestación. Mais,
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pese a todo, a esa resistencia e á limitación que se puxera á demostración, esta adquirira o
volume que todos podían comprobar, cunha mesa máis ampla e moito máis concorrida do
que se previra. Non en van o doutor Aldasoro puxo nas súas tarefas como delegado basco
na Arxentina e como impulsor de toda manifestación de espírito basco, o mellor do seu
corazón e un esforzo continuo que non soubo de dificultades nin de vicisitudes. Os amigos
e admiradores do home que é Aldasoro e do valedor da causa basca nos seus máis altos
significados xurdiron ao seu redor en número extraordinario. Son amigos bascos, arxentinos,
galegos e cataláns que hoxe forman lexión e que polos máis diversos motivos viviron preto do
doutor Aldasoro vivas emocións. Así, aínda preparado o acto pouco menos que en secreto, a
expresión de todas esas admiracións e todos eses afectos tivo, engadiu, unha manifestación
ampla e, sobre todo, espontánea, como son os movementos directos do corazón.
Lembrou entón o doutor Lasarte o momento da chegada do doutor Aldasoro cos
seus compañeiros da delegación basca, os doutores Santiago Cunchillos, Isaac López
Mendizábal e o profesor Archanco, enviada á Arxentina polo Goberno de Euskal Herria
sur para manter a súa causa e reivindicala en América en momentos sumamente aflitivos
para o noso pobo. Era o primeiro feito desta natureza que se producía no noso pobo,
a primeira misión basca que o noso pobo enviaba a este país. Aludiu seguidamente ao
labor levado a cabo en medio das maiores dificultades por esta delegación presidida polo
doutor Aldasoro. Labor positivo, cuxos froitos puideron comprobar cantos aquí seguiron
e viviron as xornadas bascas. Tivo esta obra o valor dunha revolución no espírito da vida
basca. Co seu pulo floreceron as manifestacións da nosa cultura, da nosa arte popular
e do noso xenio, ofrecendo espectáculos coma o da Semana Basca de Montevideo e do
Mar del Plata, expresións tan magníficas coma os coros Lagun Onak e do Laurak Bat,
que viñeron actuando a maneira de bandeiras da acción basca, gañando o corazón dos
arxentinos. A obra das cultivadores das nosas danzas tivo tamén nesta empresa dos
delegados un estímulo e unha orientación constantes. Pero é bo que se saiba que esta
tarefa foi realizada cun esforzo ben loábel, en medio de toda clase de dificultades, cando
os seus realizadores e especialmente o doutor Aldasoro mantiñan unha loita ben ardua
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contra a carencia de medios materiais e contra mil penas. Aínda con isto, todos aqueles
que se achegaron á sede da Delegación basca en procura de consolo, de orientación e de
apoio, acharon sempre unha axuda positiva. A causa basca tivo alá sempre un alicerce
que nunca se rendeu á desesperanza.
Proseguiu dicindo o orador que os bascos que permanecían en Francia, nun ambiente de
angustia, despois de expulsados da súa patria, agardando sempre algunha solución dos seus
problemas colectivo e persoal, ollaban sempre á Arxentina como a un punto de salvación.
Eles non sabían o que había aquí concretamente, pero presentían que na Arxentina se
traballaba e se velaba polos seus intereses, pola súa honra e polas súas vidas. Non se
enganaban. Eu mesmo, dixo, e coma min outros moitos bascos, puidemos beneficiarnos de
asistencias e uns apoios que se nos brindaban grazas á acción destes homes e do doutor
Aldasoro en particular. Somos moitos os que en Francia e noutros puntos fomos obxecto de
afectuosa acollida por parte das autoridades consulares arxentinas e isto veunos demostrar
que, en efecto, como presentiamos, estes irmáns nosos traballaban por nós desde aquí e
que o seu esforzo non fora inútil. É certo -proseguiu- que nesta obra contamos coa fraternal
solidariedade de moitos arxentinos que creron en nós, que souberon rexeitar versións
mendaces, e entre eses arxentinos atópanse aquí presentes o enxeñeiro José Urbano Agirre,
José Urbano Agirre co lehendakari José
Antonio Agirre na Arxentina

presidente do Comité Pro Inmigración Basca, e o que foi subsecretario de Agricultura, Carlos
Alberto Erro. (O público rompeu nunha grande ovación coma homenaxe a estes dous bascoarxentinos, amigos fieis dos bascos en todas as horas, aínda nas máis difíciles). A estes dous
dilectos amigos, continuou o doutor Lasarte, debemos os decretos pro inmigración basca,
que tanto nos honran e que tanto favorecen a nosa causa, os cales foron promulgados polo
inesquecíbel presidente arxentino doutor Ortiz e confirmados por Castillo.
Tampouco debemos esquecer o concurso dos bascos residentes de antigo na Arxentina e
as súas sociedades representativas. A eles debemos tamén o ambiente de prestixio e a
protección de que aquí gozamos. Non esquezamos que son eses irmáns nosos sinxelos
e humildes, que trouxeron aquí a súa laboriosidade e a súa honradez característica, que
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viñeron traballar a esta admirábel colmea de América coas mellores virtudes do noso
pobo, os nosos ilustres predecesores, de cuxo sólido prestixio nós, os bascos de hoxe,
somos beneficiarios. (Unha grande ovación acolleu esta certeira alusión aos bascos de
América, que son por antonomasia os que viñeron aquí traer o esforzo xeneroso dos seus
brazos e a súa valía de ben).
Práceme facer estes encarecementos, dixo tamén o señor Lasarte, porque son de xustiza
e porque, por outra parte, alivio ao doutor Aldasoro da molestia que involuntariamente
lle estou a causar ao gabar a súa obra nun acto coma este, levado a cabo contra a súa
vontade. Era preciso este lixeiro resumo do labor do doutor Aldasoro para definir o alcance
desta demostración e para que na súa viaxe a New York poida levar o noso estímulo e a
seguridade confirmada do noso afecto e a nosa confianza.
Pregoulle despois a Aldasoro que lle fixera patente ao presidente Agirre a emoción humana
e basca de que están imbuídos todos os bascos, sen distinción de matices políticos e de
pensamentos dentro do sentido e o sentimento basco. Esa diferenza de matices non debe
estorbar á obra creadora desa emoción que a todos nos une e que hoxe nos congregou ao
redor de Aldasoro, nunha democracia como debe ser a que nós perseguimos, a que nós
queremos confirmar para o noso pobo, dentro da máis ampla concepción humana. Esa
diferenza de apreciacións, é propia dun verdadeiro espírito democrático e por iso debemos
admitila e facela frutífera. Queremos que Aldasoro exprese ao presidente Agirre que todos
os bascos aquí reunidos e outros miles e miles esparexidos polo mundo, moitos dos cales
--sabémolo- están tamén entre nós en espírito neste intre, estamos unidos nesa emoción
do amor á nosa terra, á liberdade e á fraternidade e xustiza universais. Queremos tamén
que lle diga que na expresión destes sentimentos nos acompañan, son os nosos amigos
fieis, os galegos, os cataláns, e os arxentinos que honran este acto coa súa presenza. E
que lle diga tamén que os bascos sabemos que temos que cumprir o noso deber e que
estamos dispostos a obedecer as ordes dos nosos representantes lexítimos na hora e no
terreo que se nos indiquen, que todos estamos atentos á súa voz e que non ignoramos que
toda esta obra, que todas estas inquedanzas, que todos estes esforzos, do que é expoñente
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destacado Ramón M. Aldasoro, traen aparelladas outras obrigas para co noso pobo e para
coas nosas ideas e sentimentos da liberdade e a dignidade humana.
A fe que animou o labor de Aldasoro, fe que se mantivo nos peores días, cando todo era
hostil aos homes e pobos de alma libre e que non foi senón a noite que precedía ao triunfo
da liberdade cuxa alborada se vén debuxando claramente no porvir inmediato do mundo,
é a nosa fe, a fe que transmitimos ao presidente Agirre e ao seu Goberno por medio do
querido amigo que en breve se vai pór en contacto con eles.
O discurso de Lasarte, interrompido en varias das súas pasaxes con grandes aplausos, foi
longamente aplaudido ao seu remate.
Ante as invitacións reiteradas dos asistentes á demostración, levantouse para falar o líder
galeguista Alfonso Rodríguez Castelao, que se encontraba presente no acto encabezando
unha nutrida representación galega.
Foi a oración de Castelao unha exaltación emocionada da irmandade basco-galega,
desenvolvida cun fino sentido poético.
José Urbano Agirre por Juan de Aranoa

Vós, os bascos, -comezou dicindo- sodes un dos pobos máis vellos do mundo e nós, os
galegos, somos un pobo antigo tamén, situado nos arredados Finisterres. Ambos os pobos
saúdanse cos seus faros a través do mar, desde Baiona a Baiona, como din os mariños
de cabotaxe. E sendo distintos racialmente, hai algo que os une. Será a arquitectura das
súas paisaxes, cubertas de verde, esa choiva fina que molla sen que se sinta e que non se
sabe se cae das nubes ou sobe da terra, ese profundo amor ao chan nativo que se dá en
ambos os pobos. Eu non o sei, pero si sei que hai algo nos fondos insubornábeis do meu
pobo que lle fai sentirse irmán do voso.
Galiza tivo un patriarca das súas letras en Manuel Murguía, o esposo de Rosalía de Castro.
Ninguén amou máis que Murguía a nosa terra -continuou o orador- e foi ese home quen
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dixo que se sentía atado á terra basca, porque se non viu a primeira luz nela, tivo a súa
primeira patria nas entrañas vivas da súa nai basca. Identifícanos tamén a ambos os
pobos ese apego profundo á terra patria e á nosa casa grande.
Referiu entón Castelao unha anécdota. Un cura instruía espiritualmente a un mozo basco
e lembráballe que este mundo, segundo a frase consagrada, é un val de bágoas. O mozo
basco, considerando se cadra que o mundo todo era a súa terra natal ou que a súa terra
natal era o mundo, contestoulle: Un val de bágoas? Iso verémolo!
A mesma contestación -comentou Castelao- daría un mozo galego, a mesma contestación se
sobre Galiza non pesasen varios séculos continuos de escravitude política.
Lembrou entón as súas visitas ao País Basco, os seus paseos polas rúas de Bilbo e
Donostia. Ao chegar -engadiu- ao País Basco polo páramo* castelán, ao enfrontarme coa
vosa paisaxe tan frondosa, coas vosas casas grandes, o meu corazón de galego, o espírito
dos meus antepasados celtas, todo un sentimento ancestral erguéronse na miña alma ao
pórme en contacto coa vosa terra.
Despois, referíndose concretamente a Aldasoro, lembrou que lle debía unha das máis
intensas emocións experimentadas en Euskal Herria. Explicou que, no ano 1932, Aldasoro
o levou ante os carballos representativos de Gernika. E alí -dixo- despois de bicar o
querido amigo con moita unción a vella árbore, ao seu toco, eu tamén, gañado pola
mesma emoción, a biquei reverentemente. Ningunha outra emoción, a pesar de que corrín
non pouco mundo, paliou esta tan intensa.
Estaban alá -proseguiu- a árbore vella e a nova, o morto e o vivo, o pai e o fillo. E estas
árbores non representaban un desexo, un anhelo de liberdade, de culto á liberdade dos
homes e dos pobos, senón que representaban unha concreción deste sentimento. A árbore
vella é o testemuño dos foros, da vella liberdade dos bascos, e a nova, a súa continuación, é
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o zume novo da outra, a súa prolongación, a continuidade do vello espírito democrático, as
ideas novas dentro das vellas, as ideas de Sabino Arana Goiri. (Estas palabras provocaron
unha ruidosa e longa ovación).
Seguidamente, o orador desexoulle unha feliz viaxe a New York ao amigo e homenaxeado,
pedíndolle que lle dese ao presidente de Euskal Herria sur, José Antonio Agirre, unha
estreita aperta en nome dos galegos. Os galegos -dixo tamén- confiamos na lealdade de
Agirre, no seu talento e na súa capacidade. Eu, que vou entrar nos sesenta anos, envéxolle
a Agirre a súa xuventude e admiro o seu talento e esa fonda emoción humana con que leva
as rendas do seu pobo. Podo falar así porque Agirre é tamén un pouco o noso presidente,
o noso lehendakari. Nós sabemos que en mans deste home han de estar ben servidos os
nosos anhelos de liberdade.
Fixo votos polo pronto e feliz regreso de Aldasoro despois da súa entrevista con Agirre e
polo éxito das tarefas que van tratar nesa entrevista o presidente e os seus colaboradores
inmediatos.
O mesmo que en diversas pasaxes do discurso, unha ovación clamorosa acolleu as
palabras de Castelao, da que esta referencia é un breve resumo.
Cando, xa en viaxe, Aldasoro pasou por Montevideo, a súa mensaxe foi a de Galeuzca.
Boa proba diso é a columna que apareceu en El Diario de Montevideo, que informou do
seguinte xeito:
«Rumbo a New York pasou hoxe pola nosa cidade o ex-ministro do Goberno basco,
doutor Ramón Aldasoro, quen se dirixe cara a aquela cidade convocado polo presidente,
José Antonio Agirre, conxuntamente cos demais membros daquel Goberno, co propósito
de realizar unha xuntanza na cal se fixará a posición que manterán nos acordos que se
poidan celebrar entre os representantes dos núcleos republicanos españois, conforme as
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circunstancias vaian encamiñando a posibilidade da restauración do Goberno republicano
naquela península.
Nesta xuntanza de New York estarán presentes, ademais do presidente Agirre e Aldasoro,
os outros ex-ministros, Telesforo Monzón, Gonzalo Nardiz, Santiago Aznar, estes últimos
actualmente radicados en México, atopándose imposibilitados de asistir os señores
Leizaola e Torre, que están en Francia.
De máis está dicir que esta xuntanza dos ex-gobernantes do País Basco adquire unha
importancia extraordinaria, pois definirá a posición dese importante núcleo para o modo
de goberno que imperaría no caso da volta en España, aínda que xa se pode adiantar que,
mantendo as súas tradicionais ideais de liberdade, os bascos apoiarán a formación dun
sistema de goberno federativo, baixo a denominación de Federación Nacionalista Ibérica,
igual que como se está rexendo libremente o país suízo.
Ratificaranse, sen ningunha dúbida, nesta xuntanza convocada polo presidente Agirre,
os ideais que fundamentaron ese movemento que baixo a denominación de Galeuzca, se
está a rexistrar desde hai un tempo na masa republicana española, integrada por galegos,
bascos e cataláns, tendente precisamente a unha unidade de principios e forza, para o
Teleforo Monzón
na toma de
posesión de
Agirre como
lehendakari de
Euskal Herria
sur

logro da autonomía gobernamental desas importantes rexións do solo español.
O manifesto dado a coñecer oportunamente por Galeuzca, cando se explicou a súa
ausencia á recente xuntanza das Cortes en México, puntualiza esa aspiración do
restabelecemento da orde republicana, agregando que ese restabelecemento «implica o
recoñecemento dun sistema único de dirección republicana que debe comprender:
a. Nomeamento dun presidente da República.
b. Integración e coordinación dos órganos de poder republicano.
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c. Participación, supeditada ao acordo mutuo, na unión e na acción republicana
das forzas democráticas catalás, galegas e bascas a través das súas autoridades
representativas.
d. Incorporación progresiva de representantes das forzas que loitan contra Franco na
clandestinidade, a este sistema de reorganización dos órganos de poder republicano.
Poucos minutos estivo no aeródromo de Melilla esta mañá o doutor Aldasoro, pero iso non
impediu que fose esperado e rodeado por un núcleo caracterizado de compatriotas, algúns
deles compañeiros de loita naqueles tráxicos días da defensa da terra natal.
Unha nova exteriorización de ideais que por tradición une aos fillos de Euskal Herria, foi
esta sinxela cerimonia desta mañá, na cal o distinguido viaxeiro sinalou, unha vez máis, o
seu espírito optimista e aberto a toda manifestación amigábel.
Coa clásica boina basca e lucindo no seu ollal unha pequena póla dun abrocho da Árbore
de Gernika, así viaxa Aldasoro cara a New York onde, como nos dixera, se vai reunir por
primeira vez desde aquela infausta xornada de 1936, cos seus compañeiros de Goberno,
coa firme seguranza de que non atoparán quebrantados aqueles vellos ideais que
xuraron defender baixo a sombra tutelar da árbore histórica e que pola contra se verán
fortalecidos na nobreza da raza e na súa inquebrantábel fe democrática.
-Teño a absoluta esperanza de que nestas xuntanzas, a que realizaremos os bascos, e
a que entón seguramente congregará a todos os sectores republicanos, se concrete a
verdadeira unidade dos españois, a que asegure para España unha eterna vida de paz e
prosperidade, que restitúa a súa grandeza en todas as ordes.
Os bascos, -acabou dicindo o doutor Aldasoro-, non sabemos de egoísmos, seguiremos
sostendo os ideais de liberdade común, pero repetindo o que dixo o noso presidente Agirre:
queremos que a Árbore de Gernika volva dar a súa sombra sobre unha terra libre».
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Ramón Aldasoro, ministro do Goberno basco, pasou pola nosa cidade cara a New York,
onde se reunirá o Goberno que preside José Antonio Agirre.
Vai con fe na restauración da independencia do seu pobo. E na súa esperanza van
concentradas as de todos os bascos que neste continente contribúen a labrar a grandeza
de América.
(De El Bien Público)
* Castelao empregou a palabra paramera (nota do tradutor para o galego)

267

Capítulo XXIII
A xuntanza do Goberno basco en New York
e o apoio do Consello de Galiza
Desde o ano 1937 en París non tivera lugar un Consello do Goberno basco por razóns de
guerra. Do primeiro Executivo autónomo de Euskal Herria sur faltaban os conselleiros
Espinosa (republicano) e Gracia (socialista). O primeiro fora capturado en 1937 cando
o seu avión aterrou na praia de Zarautz para ser posteriormente fusilado. O segundo,
obrigado a abandonar París á entrada das tropas alemás, volveu esgotado para morrer.
Agirre desaparecera en Bélxica e o resto do Goberno atopábase entre Francia, México e
Arxentina. Impúñase por tanto unha xuntanza do Goberno aínda que os seus membros
mantiveran, malia as dificultades, unha intensa relación epistolar, cambiando impresións,
suxerindo normas de conduta sen deixar de preocuparse pola situación dos seus
compatriotas de fóra e dentro do país.
O desenvolvemento dos acontecementos en febreiro de 1945 impuña unha xuntanza de
todos os conselleiros. As forzas vivas do exilio captaron a transcendencia da xuntanza
de New York, sede do presidente Agirre, e quixeron reforzar a súa autoridade enviando
as súas adhesións. Un telegrama especial recibido na redacción do importante xornal La
Nación daba conta de que entre as entidades adheridas figuraban o Partido Nacionalista
Basco, Partido Socialista de Euskal Herria, Esquerda Republicana, Unión Republicana
de Euskal Herria, Acción Nacionalista Basca, Xuventudes Socialistas Unificadas, Partido
Comunista, Euskal Herria Mendigoizale Batza, Solidariedade de Traballadores Bascos,
Unión General de Trabajadores de Euskal Herria, Confederación General de Trabajadores,
Gudari Talde (Unidade Basca de maquis) e numerosas entidades bascas en América.
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Asistiron á xuntanza do Goberno basco os conselleiros Ramón María Aldasoro (republicano),
Telesforo Monzón (PNB), Santiago Aznar (socialista), Gonzalo Nardiz (ANB) e o seu
presidente José Antonio Agirre (PNB). Enviaron a súa adhesión os conselleiros Jesús María
Leizaola e Eliodoro de la Torre, os dous do PNB, que se encontraban en Francia.
Na primeira xuntanza do Goberno basco, o Consello ratificou o programa do Goberno de
Euskal Herria acordado en Gernika en outubro do 36 e ampliado en maio do 40 en París,
e despois de estudar os informes chegados de Francia verbo a situación interior de Euskal
Herria, declarou sentirse fortalecido pola unanimidade das adhesións recibidas e polos
informes examinados, que demostraba «un decidido propósito popular de robustecer a
unidade na dirección nacional, baseado na consagración definitiva dos ideais bascos e no
acatamento xeral ao Goberno de Euskal Herria sur».
Outro dos acordos adoptados en Consello de Ministros polo Goberno de Euskal Herria
foi o de ratificar o seu apoio á causa democrática española para obter a restauración da
República e resolveu seguir afastado das liortas «que dividen os republicanos españois e
fan dano á causa democrática».
O conselleiro de Sanidade do primeiro
Goberno vasco, Alfredo Espinosa Orive,
fora fusilado en 1937 polo exército fascista
de Franco.

Nas súas derradeiras sesións, o Consello dedicouse ao estudo dos problemas do momento
e dedicou un programa de labor inmediato de goberno. Ocupouse en lugar preferente dos
problemas prácticos, que requirían solución na última etapa do exilio. Tamén se acordou
trasladar a sede do Goberno de New York a Francia.
O lehendakari deu conta dun proxecto de organización provisional de Euskal Herria,
para aplicalo ao recobrar o exercicio do poder, baseado en procedementos estritamente
democráticos a través de concellos e de deputacións populares, e un órgano asesor
consultivo que vixiara a función do Goberno até que o país puidese escoller libremente
as súas institucións definitivas. O Goberno basco -acababa o comunicado publicado-,
unido ao seu pobo por unha comunidade de sacrificios e esperanzas, confía nos seus
compatriotas e dirixe un chamamento aos representantes da causa republicana española
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-e a quen teñen a misión de guiar a Catalunya e a Galiza- para que o ano actual sexa o
da coordinación dos nosos esforzos e o que marque a fin da tiranía do réxime de Franco,
implantado pola violencia e polo auxilio estranxeiro.
Nestas xuntanzas foi, así mesmo, examinada a situación dos emigrados bascos en
América e púxose de manifesto a súa gratitude cara a Arxentina, Venezuela, Chile,
Uruguai, Cuba, Colombia, México e outras repúblicas e «destacou pola súa importancia
os decretos de excepción promulgados polos presidentes da Arxentina, doutores Ortiz e
Castillo, permitindo a libre entrada dos bascos ao país coa documentación que posuíran,
así como as disposicións excepcionais de Venezuela».
Coñecidos os acordos do Goberno basco, reuniuse en Montevideo o Consello de Galiza e
adoptou a seguinte resolución:
«Reunido o Consello de Galiza na cidade de Montevideo o día 19 de abril, despois de
Castelao dá un discurso nun convite en
presenza do lehendakari Agirre. Buenos
Aires, 1944.

pasar revista á situación reinante en España e, dun xeito especial, en Galiza, así como
das circunstancias polas que atravesan as relacións dos políticos exiliados, acordou darlle
publicidade ao seguinte comunicado:
Nesta hora decisiva, o Consello de Galiza proclama a súa estreita compenetración
co Goberno basco e as Forzas Organizadas de Catalunya, respondendo á crecente
solidariedade dos tres pobos, en alianza interior e exterior, que xa está consagrada baixo
o coñecido nome de Galeuzca.
O Consello de Galiza, como integrante da dita unión triangular, mantívose afastado de
toda loita partidista ou de persoas e, polo tanto, non ten ningunha responsabilidade
nas desavinzas republicanas; pero non por iso os seus membros senten tranquilizada
a súa conciencia, aínda que en todo momento observasen unha actitude amigábel
cos elementos en discordia, desexando ardentemente que cesasen nas súas inútiles e
perniciosas liortas; e desde agora, ofrécese a traballar a prol dunha unión inmediata de
todos os demócratas españois co fin de chegar canto antes a unha dirección política única.
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En consecuencia, o Consello de Galiza fai un cordial chamamento ás agrupacións e
personalidades democráticas españolas no exilio, e convídaas a depor os seus asañamentos e
enterrar as súas diferenzas. O momento histórico que vivimos exixe imperiosamente a unión
inmediata de todos para a recuperación da orde republicana en España. Diremos máis: se
antes dun mes non se chegou a un franco e claro entendemento dos grupos personalistas,
creremos que no exilio non existen ex-gobernantes capaces de volveren gobernar
As forzas democráticas organizadas na Península reclaman con insistencia a nosa
unión, tan estreita como a que alá se formou, considerando suicidas e antipatrióticas as
desavinzas que reinan entre os desterrados. As bases para a unión, fixadas polas forzas
do interior, son as seguintes:
1º. Recuperación da orde republicana e estabelecemento das autonomías de Euskal Herria
sur, Catalunya e Galiza;
2º. Compromiso formal para a implantación dunha República Federal;
O Consello de Galiza, investido da auténtica representación de todas as forzas que
constitúen a Xunta Galega de Alianza Democrática (partidos políticos e unións sindicais),
prega de maneira moi especial, en nome de todos os elementos democráticos de Galiza,
aos respectivos afiliados no exilio que propicien con todas as súas enerxías a unión e
concordia dos republicanos españois, en consonancia coas bases fixadas.
O Consello de Galiza, ante a ditadura de Franco e a Falanxe e ante as pretensións
monárquicas que agora se axitan, reafirma unha vez máis a súa inquebrantábel fe
republicana e democrática.
Montevideo, 1 de abril de 1945.
(Asinado): Alfonso R. Castelao, presidente.- Antón Alonso Ríos, secretario».
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Eran momentos de compenetración e esperanza e Galeuzca tiña fe no futuro. A división no
campo republicano ía murchar estas boas intencións
Pola súa parte, José María Lasarte, deputado do PNB, residente en Buenos Aires, abraiado
polos acordos do Goberno basco en New York, escribiu no xornal EUZKADI de Santiago
de Chile, en marzo de 1945, un conceptuoso artigo en que expuña a importancia da
coordinación das tres nacionalidades. Dicía:

A HORA DE GALEUZCA
A declaración que o Goberno basco acaba de formular despois das xuntanzas celebradas
en New York demanda en nome de todos os partidos políticos bascos a liberdade nacional
de Galiza, Catalunya e Euskal Herria como garantía para a implantación e supervivencia
da República en España.
O Consello Nacional de Catalunya, tamén en documento recente, dirixíndose aos
antifascistas españois, di; «O pobo castelán verase condenado a vivir constantemente
baixo unha ditadura se se quere manter o unitarismo, pois só pola forza poderán
ser dominadas as nacionalidades periféricas. A causa da democracia en España vai
inseparabelmente unida á das liberdades nacionais».
A acta de constitución do Consello de Galiza e toda a propaganda galega, seguindo a liña do
magnífico libro de Castelao Sempre en Galiza, verdadeiro código do anticentralismo, repiten
que a libre unión das nacións ibéricas pode ser a estrutura dunha República pacífica e estábel.
A Constitución en Londres dunha comisión «Pro Comunidade de Nacións Ibéricas» por
iniciativa e con intervención do representante portugués, Armando Cortesão, proban que
só o programa de Galeuzca pode atraer a Portugal ao seo dunha Confederación Ibérica.
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Galegos, cataláns e bascos, en estreita compenetración de puntos de vista doutrinais e
tácticos, imos perfeccionando na acción a nosa alianza política.
Para valorar a nosa situación ante o futuro, bo é que nos preguntemos, cál é a actitude
dos republicanos españois ante as reivindicacións de Galeuzca.
Aínda que non faltou quen, querendo confundir as cousas, pretendeu presentar Galeuzca
como «unha división máis» e quixo paralizar o noso movemento con sofismas xurídicos e
intemperanzas de tipo imperialista, e tamén se oíron voces xenerosamente comprensivas,
a maioría dos republicanos, a xulgar polos seus órganos de expresión, optaron por unha
táctica, considerándoa sen dúbida correcta, e se cadra hábil: a conspiración do silencio.
Por se alguén pretende que este silenciamento é unha contribución á unidade
antifranquista, ao impedir que se oian voces distintas ou contraditorias, digamos
deseguida que a nosa mentalidade democrática non se afai a esta simplificación. Bonito
xeito de obter a harmonía democrática o de oír e deixar oír unicamente a propia opinión!
Non; é indispensábel e urxente que por parte dos dirixentes republicanos españois se
encare desde agora o problema das nacionalidades ibéricas e se fixen posicións ante el.
Non vale dicir que a solución será a que o pobo queira. Isto sería unha tautoloxía, se non
fora unha manobra.
O pobo ou os pobos? Non é inocente a pregunta. Porque no distingo está que con
aparencias democráticas traten de impornos a súa lei a bascos, galegos e cataláns. Feita
doutro xeito a pregunta: os republicanos españois están dispostos a recoñecer e respectar
a vontade de Galiza, Catalunya e Euskal Herria?
Os dirixentes republicanos deben definirse neste punto. Invocar, para eximirse de facelo,
a submisión ao que o pobo queira, non semella unha postura sincera, pois o político
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se presenta ante a cidadanía para expresar ideas e non, se obra en conciencia, para
declararse servidor de opinións alleas non compartidas.
Esta invitación ao diálogo non é unha chamada á discusión estéril e perigosa, senón ao
exame sereno e construtivo que, realizado con franqueza, será unha positiva contribución
á unidade antifranquista. Pois o que non pode facerse ante a forza real de Galeuzca é
descoñecela, seguindo a desprestixiada táctica da avestruz, de meter a cabeza embaixo
da ala para ignorar a realidade.
A serena posición de Galeuzca no campo das divisións españolas e o seu construtivo
eclecticismo derivado da equidistancia das posicións apaixonadas e extremas, pide aos
republicanos españois un exame ben intencionado das reivindicacións que, con toda
cordialidade e sincera vontade de chegar a unha solución definitiva, formula Galeuzca.
José M. Lasarte
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Capítulo XXIV
Homenaxe a Gernika en Montevideo
O 26 de abril de 1937 era bombardeada a cidade santa dos bascos, Gernika. Oito anos
despois, en Montevideo, decidiu recordarse este triste feito que convulsionou o mundo, en
acto que organizou Galeuzca.
A lembranza celebrouse na praza Gernika, inaugurada en 1944, en que fora plantado un
rebento do carballo simbólico das liberdades bascas.
Pronunciaron discursos Vicente de Amezaga, presidente da agrupación uruguaia de
Galeuzca, Alfonso Rodríguez Castelao, presidente do Consello de Galiza; o deputado
basco José María Lasarte e Francisco Bergós Ribalta, en nome da colectividade catalá.
Reproducimos seguidamente o de Castelao. Dixo así:
«Demócratas:
Coido que lin as mellores páxinas que se escribiron sobre o martirio de Gernika; pero a mellor
de todas elas escribiuna o presidente dos bascos para advertencia do mundo. Vou lela :
«Ante Deus e a Historia que nos axuizará, afirmo que durante tres horas e media os
avións alemáns bombardearon cunha fereza descoñecida mesmo aquí, a poboación civil
indefensa da histórica vila de Gernika, reducíndoa a cinzas e perseguindo con tiro de
metralladora as mulleres e os nenos, que pereceron en gran número mentres fuxían
tolos de terror. Eu pregunto ao mundo civilizado se pode permitir o exterminio dun pobo
que considerou sempre como o seu máis gran título de gloria a defensa da súa liberdade
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e da santa democracia que Gernika, coa súa árbore milenaria, simbolizou a través dos
séculos».
E eu pregunto: É que o mundo civilizado xa non lembra o holocausto de Gernika? É que
os arquitectos da paz futura do mundo poden esquecer que Hitler realizou o seu primeiro
ensaio de exterminio sobre a indefensa Gernika, para aterrecer aos franceses e ingleses
e que Franco lle ofreceu a súa patria, o que el chama «a súa patria», para que sobre ela
comezaran os horrores da guerra totalitaria? Eu non o creo, non podo nin quero crelo;
e non me sumo ao grupo dos escépticos, descridos, desconfiados e pesimistas, porque
nestes momentos de esperanza só pode haber luz nos nosos corazóns. (Moi ben!).
Por iso eu non vos veño entristecer coa lembranza de Gernika, senón iluminarvos coa
esperanza que xorde do seu martirio. Ben dixo o presidente dos bascos que Gernika, coa
José María Aldasoro na inaguración da praza
Gernika en Montevideo

súa árbore lendaria, simbolizou a través dos séculos a liberdade e a santa democracia. Pero
a vida dun carballo é demasiado curta para simbolizar a profundidade espiritual dun pobo
e dunha nación que soubo conservar a lingua dos primeiros metais. Por outra parte, a vida
dun carballo, aínda que sexa milenario, non basta para medir o devezo humano de liberdade.
Pero en Gernika non hai un carballo; hai unha dinastía de carballos, e cada un deles garda a
historia do seu tempo e a lembranza da liberdade vivida ou soñada durante a súa vida.
Eu sentín a influencia máxica de Gernika. Estou a ver o vello carballo, o pai, o morto,
reducido a un toco de ferro, que se alza como unha deidade mitolóxica baixo un
baldaquino de pedra. Non sei que respecto ancestral me infundiu aquel tronco morto
como se dentro de min acordase o espírito dos meus antepasados celtas, que tamén
veneraban as árbores; e sen o poder remediar, biquei aquela reliquia coa mesma unción
relixiosa e patriótica con que a bicou un antigo basco acabado de resucitar.
Estou a ver tamén coa imaxinación o carballo novo, o fillo, o vivo, co seu tronco alto e
lanzal e a súa copa de follas verdes e froitos tenros, que verá nacer e morrer moitas
xeracións de bascos.
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Ante este carballo novo non sentín respecto, senón gozosa esperanza e unha alegría de
vivir como a daquel rapaz basco a quen lle dixeron que o mundo era un val de bágoas e el
respondeu: «Val de bágoas... Iso verémolo».
Si, amigos meus; o carballo vello e o novo, o morto e o vivo, o pai e o fillo, representan
unha mesma idea, a penas interrompida por un século de torpe filosofía política.
Representan o sentido atlántico da liberdade, que só pode atinxirse dentro dunha
auténtica democracia.
Eu podo dicirvos que vin despois moitos monumentos erixidos en loor da liberdade, na
miña longa peregrinación polo mundo; pero ningún puido eclipsar a lembranza de Gernika,
nin sequera a xigantesca estatua da liberdade que se alza á entrada de New York, cos
seus bicos na cabeza e o seu ice cream na man. Porque todos estes monumentos creados
polo xenio artístico dos homes son proxectos, son desexos de liberdade; pero o vello
carballo de Gernika, o morto, baixo cuxa sombra se gozaron os foros antigos de Bizkaia,
non é un proxecto, é o testemuño fidedigno da liberdade efectiva que gozou o pobo basco
Praza Gernika, Montevideo, na actualidade.
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cando tamén gozaban de liberdade outros pobos da Península; e o carballo novo, o vivo,
o fillo, baixo cuxa sombra xerminaron as ideas de Sabino Arana, tampouco non é un
proxecto: é unha garantía da liberdade que dentro de moi pouco tempo gozará o pobo
basco e todos os pobos de España. (Moi ben! Aplausos).
É verdade que Gernika ficou reducida a cinzas; pero ficaron en pé os seus dous carballos.
Pero aínda que desaparecesen, eu sei en que lugar de Galiza temos un neto do carballo de
Gernika, para que esta árbore siga simbolizando polos séculos dos séculos a liberdade e a
santa democracia. (Aplausos).
Vinvos dicir isto nun acto de confraternidade basca, catalá e galega, que se pon baixo a
advocación dunha palabra: Galeuzca, que nin é nova nin naceu no exilio, pois data do ano
1932 e confirma o pacto tripartito asinado en Barcelona o ano 1923 -van xa 22 anos- e o
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ideal unionista de Galeuzca nin é restrinxido nin excluínte, pois transcende e atinxe a toda
a terra ibérica.
Dicir que Galeuzca é unha organización ilícita por separatista vale tanto como defender a forma
absoluta e totalitaria da monarquía rexida polos Austrias, ou condenar a esencia orixinaria do
republicanismo español, que naceu federal e só como federal poderá consolidarse.
Moi ben! (Aplausos).
Pero se todos se empeñan en nos chamar separatistas, forza será que aproveitemos o
alcume para dicir que os chamados separatistas representamos a pobos que devecen
pola liberdade e que non podemos colocarnos como ceros á dereita de ninguén, pero que
desexamos entrar como sumandos -tal vez decisivos- no total democrático da España
desterrada, como xa o estamos no da España asoballada, que vive contando o tempo por
noites (Aplausos). Engadiremos, ademais, que os chamados separatistas estamos unidos
e xamais sementamos discordias, desexando que os centralistas cesen canto antes nas
súas liortas inútiles e perniciosas, para entrar con eles nunha unidade política única, capaz
de derrubar o réxime franquista e restaurar a orde democrática en España. (Aplausos).

Die Wehrmacht, revista da Lexión Cóndor

Está isto claro?... Pois se non o estivese, eu engadirei pola miña conta e risco, con dor,
pola amizade que gardo cos homes de prol da República española, que se inmediatamente
non cesan as discordias entre grupos personalistas, imos crer que no exilio non hai exgobernantes dignos de volver gobernar. (Moi ben!) E engadiría máis, que nós desexamos
esa unión, e se non se realiza en breve, viviremos para os nosos pobos, que están alá,
porque só así nos evitaremos a vergoña de sermos repatriados como cadáveres políticos.
Dixen (Moi ben! Prolongados aplausos).
Entre as personalidades asistentes citaremos o deputado uruguaio Valiño Sueiro,
Abelardo Vescobi, Iturria, maxistrado, Justino Jiménez Arechaga, tamén maxistrado,
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Machado Rivas, catedrático así mesmo, Felipe Gil, secretario da Universidade, Alberto
Real, secretario e asesor xurídico da Jefatura de Policía de Montevideo, o presidente do
Centro Republicano, Añón, o secretario da mesma entidade Otero e un grupo de socios
da entidade, Mira y López, Mulet, vicepresidente do Casal Catalá, o delegado basco no
Uruguai Ricardo Guisasola, o presidente de Euskal Herria, Juan D. Uriarte, o presidente do
Centro Euskaro Español, Garmendia e outros.
A lembranza do bombardeo de Gernika seguía medrando e, pouco despois deste acto
celebrado en Montevideo, o lehendakari Agirre, cando se atopaba en San Francisco co fin
de conferenciar cos republicanos españois, enviou un informe á comisión aliada de Crimes
de Guerra relacionando ao xeneral mariscal da Luftwaffe Speerle coa destrución da vila
basca de Gernika.
Gernika, histórica capital das liberdades bascas, foi bombardeada na tarde do 26 de abril
de 1937, durante a guerra, por avións da lexión alemá Cóndor ao servizo dos rebeldes
españois. A cidade foi completamente destruída, na primeira demostración que presenciou
o mundo dos bombardeos totais, que máis tarde destruíron cidades como Amsterdam,
Coventry ou Dresden.
O comandante da Lexión Cóndor Hugo
Sperrle en 1942. Bundesarchiv

A Delegación basca nos Estados Unidos dixo que o informe de Agirre incluía un artigo que o
ministro da Guerra de Alemaña oficialmente autorizou publicar en Die Wehrmacht, datado
en maio de 1939, en que Speerle daba informes técnicos sobre operacións efectuadas
baixo o seu mando. Dicía que a Lexión alemá Cóndor contaba co apoio de formacións de
aeroplanos italianos, que foran postos baixo o seu mando.
Agirre pediu que Sperlee fose xulgado individualmente pola destrución de Gernika, onde
morreron máis de 2.000 civís. Isto é á parte doutros cargos que se lle puidesen facer
polas súas actividades como xefe occidental do Terceiro Grupo de Exército do Reich,
durante a segunda guerra mundial.
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XESTIÓNS PARA FORMAR UN GOBERNO REPUBLICANO NO EXILIO
O panorama até 1943 fora de dispersión por países e continentes. A loita contra Franco de
forma organizada non comezara. Ninguén pensaba en buscar un instrumento político que
substituíse o ditador.
Despois de numerosas xestións e de máis dun ano de discusións entre republicanos,
en que están presentes bascos e cataláns, creouse en México o 20 de novembro de
1943, a Junta Española de Liberación, integrada polos partidos maioritarios de Esquerda
Republicana, Socialista, Unión Republicana e Ezquerra, así como Acción Republicana. O
programa político da Junta Española de Liberación contense no pacto de unidade, que
leva a sinatura, entre outras persoas, de Indalecio Prieto, autor material da redacción
do dito pacto. Na súa parte esencial di así: «Os que subscriben, en representación dos
partidos que, formando maioría nas Cortes Constituíntes, votaron a Constitución do 9 de
decembro de 1931, e integrado de modo exclusivo o Goberno provisional, referendaron a
súa promulgación, acordan estabelecer entre esas mesmas agrupacións políticas un pacto
de unidade para restaurar a República española, derrocando a tiranía falanxista imposta
mercé ao auxilio armado de potencias estranxeiras e pechando o paso á monarquía, cuxo
restabelecemento se pretende mediante presións diplomáticas do exterior que serían tan
ignominiosas como o foi aquel auxilio.
O pacto acordado para conseguir tales fins baséase na máis absoluta fidelidade a todos
os principios da referida Constitución e dos estatutos dela derivados, comprometéndose
os partidos aliados a sostelos mentres España, en plena soberanía, non decida que deben
reformarse».
A Junta Española de Liberación, que inmediatamente creou delegacións en todos os países
de América, en Inglaterra, en Francia e en África do Norte, constituíu o instrumento de
unión e de loita máis importante de cantos existían até a data e tivo no haber da súa
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actuación o acordo da Conferencia de San Francisco, primeira resolución internacional
das Nacións Unidas, que exclúe a España franquista do dito organismo e define o réxime
franquista como nado mercé á axuda dos países do eixo.
Non obstante o nacemento deste primeiro instrumento de loita, o panorama que ao finalizar
a guerra mundial ofrecía a emigración política hispana, non puido ser máis catastrófico
en canto á súa desunión. Dunha parte actuaba a Xunta Española de Liberación, doutra o
Goberno de Negrín representando a unha reducida porción de forzas políticas pero co valor
da súa actuación en Londres e da súa condición de Goberno lexítimo. Doutra, o partido
comunista que, reiterando o seu apoio ao Goberno Negrín, ergueu a farsa da Junta Suprema
de Unión Nacional. Por outra parte, o movemento político basco dirixido polo presidente do
Goberno de Euskal Herria sur, José Antonio Agirre, non forma parte da Xunta de Liberación
e sostén, en relación cunha parte da representación de Catalunya que dirixe Pi i Sunyer e co
Consello Nacional Galego que dirixe Alfonso Rodríguez Castelao, unha política en demanda
de autodeterminación dos pobos galego, catalán e basco, tendo como instrumento Galeuzca
e marcando estas etapas:
O lehendakari José Antonio Agirre e a súa
muller María Zabala

Primeiro, unión de cataláns, bascos e galegos.
Segundo, pacto coas forzas democráticas de España.
Terceiro, creación do instrumento de unión e de acción política máis axeitado.
A desunión entre as forzas políticas antifranquistas ao final da guerra mundial non puido
ser máis evidente. De personalidades autorizadas do Goberno británico, norteamericano e
francés chegaban requirimentos continuos de que se unisen as forzas democráticas, único
xeito de avanzar algo na loita contra Franco.
É nesta situación cando o lehendakari Agirre adopta unha iniciativa que vai dar como
resultado a Constitución do Goberno da República española e o alzamento das institucións
republicanas.
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Como dixemos, durante o mes de febreiro reunírase o Goberno basco en New York. Na
declaración política emitida recollendo os resumos dos acordos adoptados, dirixía «un
emocionado chamamento aos representantes da causa republicana española e a quen
teñen a misión de guiar a Catalunya e Galiza, para que o ano 1945 sexa o da coroación
dos nosos esforzos e o que marque o fin da tiranía do réxime de Franco, implantado pola
violencia e polo auxilio estranxeiro».
Era evidente que a convocatoria da Conferencia de San Francisco e a fin da guerra, que
se previa inmediata, terían consecuencias decisivas na situación política de España. O
máis elemental sentido da responsabilidade obrigaba a borrar as diferenzas que puidesen
separar os grupos republicanos, e que resultaban de menor importancia en relación cos
acontecementos que podían precipitarse. Ademais, Agirre recibiu informacións autorizadas
verbo do propósito dos Gobernos de Inglaterra e de Norteamérica, de facer presión en España
para que desaparecese o réxime totalitario implantado na península coa asistencia militar
de Italia e de Alemaña. Ante continxencias de tanto volume e tanta transcendencia para as
aspiracións democráticas de cantos foron vencidos na guerra civil española, Agirre púxose en
comunicación cos cataláns e galegos de Francia, Inglaterra e América, e con todos os grupos
españois exiliados. Convidounos a todos a un acordo sobre principios sinxelos que excluísen as
lamentábeis diverxencias mantidas e, se fose posíbel, mesmo calquera discusión. Para chegar
a un acordo prefería que, en último termo, se limitase este a pedir que comparecera unha soa
representación autorizada de todos os republicanos españois na Conferencia de San Francisco,
co fin de solicitar coa máxima autoridade que, ao ser vencido o nazismo e o fascismo en
Europa, fose varrido tamén o falanxismo, fillo predilecto do consorcio totalitario.
Para iso encomendou a realización de diversas xestións en México e trasladouse a Francia
e a Inglaterra, volvendo despois a San Francisco.
Antes, os conselleiros do Goberno basco que coincidiran en New York con motivo do
Consello ofreceron unha comida de despedida ao pensador e escritor francés Jacques
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Maritain, con motivo da súa viaxe a Roma para desempeñar o cargo de embaixador de
Francia no Vaticano.
Aos conselleiros e presidente acompañounos o delegado basco en Estados Unidos, Manuel de
la Sota, e o secretario xeral da Presidencia do Goberno basco, Antonio Irala.
O lehendakari Agirre e Sota asistiron tamén, respondendo a unha invitación especial feita
ao Goberno basco a unha comida que lle ofreceu co mesmo motivo a Maritain o New
School, institución da que fora profesor o ilustre filósofo francés, teórico da democracia
cristiá. Estas relacións e as anteriores á guerra coa intelectualidade católica francesa
fixeron que o PNB fose membro fundador da democracia cristiá europea en 1947, cando
comezaba a albiscarse que as desavinzas republicanas non levarían a ningures.
O lehendakari José Antonio Agirre nun xantar
no exilio. Uruguai

Mentres, os conselleiros do Goberno basco en Francia organizaran unha brigada basca
que loitou en Bordeos contra redutos de tropas alemás. A Brigada Basca Gernika realizou
a súa contribución á liberación de Francia no Point de Grave, acción que lle reportou unha
gran simpatía.
Chegara o momento dunha viaxe do lehendakari Agirre a Europa e cara a Francia foi,
cando a segunda guerra mundial libraba as súas derradeiras batallas.
O 23 de marzo, as tropas aliadas franquearan o Rin. Millóns de alemáns estaban
atrapados polas tenaces da guerra total entre americanos ao oeste e rusos ao leste.
A mediados de abril, o exército ruso estabelecera unha cabeza de ponte a 50 quilómetros
de Berlín. A cen quilómetros ao oeste sobre o Elba chegaran os americanos de Eisenhower.
En medio Berlín, os restos do exército mesturábanse cos refuxiados horrorizados, cos
deportados, desertores e cos estranxeiros condenados a traballos forzados. Máis de sete
millóns erraban polos camiños. Goebbels repetía: «As hordas mongolas serán rexeitadas. O
inimigo bolxevique non avanzará unha polgada sobre o chan patrio».
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Hitler «vivía» no seu refuxio subterráneo, no fondo da Chancelaría, lanzando ordes febrís
ás unidades fantasmas e inexistentes.
Tres grupos de exércitos soviéticos, ao norte, baixo o mando do xeneral Rokossovski, do
mariscal Joukov, no centro e do mariscal Koniev ao sur, marchan xa sobre Berlín. Cinco mil
avións apoian a Infantaría e catro mil carros de combate. O ataque soviético desencadeouse
o 16 de abril, ás cinco da mañá. Os canóns multitubulares de Stalin cospen lume. Poucas
horas antes a forza aérea estadounidense e a RAF inglesa executara por sorpresa un
ataque aéreo devastador sobre Berlín. Hitler seguía proclamando: «O bolxevismo soviético
coñecerá de novo o destino da Asia antiga, caerá ante a capital do Reich alemán».
Os primeiros soviéticos teñen as ordes precisas: «Matade. Non hai alemáns inocentes, a
non ser os que aínda non naceron. Obedecede as ordes do camarada Stalin. Esmagade
Hitler saíndo do presidio berlinés de
Landsberg en 1924. O futuro aínda non era
un acre presaxio

a besta fascista no seu acubillo. Rompede pola forza o orgullo racial das mulleres
xermánicas. Tomádeas como botín merecido».
O 22 de abril as tropas de Joukov entraran en Berlín. O 20 de abril, Hitler celebrara o seu
cincuenta aniversario. Uns días máis tarde tería lugar o seu suicidio e a fin do III Reich.
Para a cerimonia fúnebre Herman Göring, Himmler, Goebbels, von Ribbentrop, o almirante
Doenitz, Keitel, Jodl, o xeneral Krebs. A maioría estaban alá por derradeira vez. A hora
dos abandonos e fugas comezaba. Goebbels permanecera fiel e seguirá a sorte de
Hitler suicidándose coa súa muller e os seus seis fillos. Tamén Eva Braun, a misteriosa
compañeira do Führer. Era o 30 de abril. O exército soviético estaba xa dentro de Berlín.
Nos refuxios, nos túneles do metro agachábase o medo á morte. Da defensa pasárase
ao único sentimento posíbel, desesperados de toda liberación, a xenreira contra os novos
ocupantes: rusos, americanos e ingleses.
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Himmler trata de estabelecer contacto cos aliados para negociar unha capitulación parcial.
Göring tenta asumir a dirección do Reich para tratar a rendición coa esperanza de que
quen negocia non será condenado polos tribunais aliados. A véspera do seu suicidio, Hitler
redactou o seu testamento político expulsando do partido a Göring e Himmler. Doenitz era
nomeado xefe do Reich.
O 4 de maio, capitulaban ante o mariscal británico Montgomery as forzas alemás de
Holanda, Alemaña do noroeste, Dinamarca e Noruega, asinando a rendición o almirante
von Friedberg.
O 7 de maio, a Wehrmacht capitula incondicionalmente no cuartel xeral de Eisenhower, en
Reims. Asinan a rendición o xeneral Jodl e o almirante von Friedberg.

Soldados soviéticos beben auga en dirección
a Alemaña

O 8 de maio, é a data da segunda capitulación da Wehrmacht no cuartel xeral soviético de
Berlín-Karlshorst ante o mariscal Joukov. Asinaron a rendición o mariscal de Campo Keitel,
o almirante von Friedberg, e o xeneral Stumpff.
Agirre, co seu habitual dinamismo e oportunidade, considerou oportuno viaxar a Europa.
Para iso contou con todo o apoio das forzas aliadas.
Chegou o día 4 de marzo a París, celebrando inmediatamente xuntanzas cos membros do
Goberno basco, Leizaola e de la Torre.
Trasladando os acordos do Goberno tomados na súa xuntanza de New York, procederon
á reorganización da acción basca en Francia e á súa relación coordinada co movemento
de resistencia do interior. A conduta de todos os bascos durante a ocupación alemá de
Francia e despois a súa participación, mesmo armada, no movemento de resistencia
francés permitiu, co prestixio adquirido, unha doada adaptación da organización basca ás
necesidades daquel momento.
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O espírito da unidade basca e a mutua comprensión de todos os grupos políticos foi
consagrada no importante compromiso que se coñeceu co nome de Pacto de Baiona.
Asinado o 31 de marzo, significou polo seu contido un forte avance no recoñecemento da
personalidade nacional basca como un feito político consagrado.
O presidente tivo entón importantes conversas co presidente Irla e con Tarradellas, secretario
xeral de Ezquerra de Catalunya, así como dúas directivas de Solidaritat Catalana que
agrupaba os partidos políticos cataláns. Tivo tamén varias entrevistas con Nicolau D’Olwer
e Solá Calizares,- representantes de Acción Catalana e Liga Rexionalista, respectivamente,
que tamén pertencía a Solidaritat Catalana. Todas estas conversas demostraron o avance e
a comprensión nas relacións dos dous pobos, que se plasmarían nunha política conxunta en
unión do pobo galego. Despois das conversas mantidas en Londres con Pi i Sunyer, a unidade
catalá asentaríase sobre un alicerce forte. O presidente Irla, ao ser recoñecido sen excepción
como presidente accidental de Catalunya conforme a lei autonómica catalá, logra a unidade
Documento asinado da rendición alemá do 4
de maio de 1945

fundamental. Pretendía constituír un Goberno catalán dando a Xefatura do Goberno a Pi i
Sunyer co cal, ademais de alentar a unidade entre todos os cataláns, quedaba concluído o
preito entre os que seguían as institucións e aqueles que continuaban afectos ao Consello
Nacional de Londres. Pi i Sunyer preparaba a súa viaxe a Francia plenamente de acordo coa
orientación e solución proposta. Nas conversas de cataláns e bascos falouse da acción común
do programa que debía coordinar os seus esforzos no futuro, examinándose o caso galego,
a súa organización e a necesidade de obter para Galiza un status autonómico desde os
primeiros momentos da restauración democrática.
Unanimemente foi aprobada unha política de franco apoio á causa republicana
española, sen prexuízo do dereito dos pobos á libre expresión da súa vontade nacional
cando chegase o momento da consulta popular. O presidente recibiu a visita do señor
Hernández, presidente de Unión Nacional, basco, que se puxo ás ordes do Goberno basco.

Memorial en lembranza da Brigada Gernika
que participou na liberación de Francia. Foto
Xurxo Martiz Crespo

O Aberri Eguna foi celebrado en París con asistencia de todas as representacións políticas
bascas. Ao cadrar tal día co aniversario de Juan Gracia, membro do Goberno falecido
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en Francia, o presidente visitou a súa viúva; acompañado de Leizaola e de la Torre,
dirixiuse ao cemiterio e depositou unha coroa de flores en nome do Goberno na tumba do
malogrado compañeiro.
Nos días sucesivos o presidente visitou diversos ministros e personalidades francesas,
sendo particularmente interesante a longa conversa que mantivo no Ministerio de
Negocios Estranxeiros co seu titular, M. Bidault.
O presidente foi considerado como personalidade oficial; hospedouse nos hoteis
requisados polo Goberno para o corpo diplomático e personaxes oficiais e tivo á súa
disposición un coche do Ministerio do Interior.
O presidente marchou a Londres, onde pasou unha semana. Foille outorgado un visado
especial e foi recibido con gran consideración polas autoridades británicas. Celebrou
importantes entrevistas con personalidades inglesas. Entrevistouse longamente con
Negrín e foi obsequiado por este ao día seguinte cunha comida. Recibiu os bascos de
todas as ideoloxías, sendo interesantes os actos celebrados en Euzko Etxea de Londres.
Estes actos, un deles o do aniversario de Gernika, revestiron excepcional importancia polo
entusiasmo e a unidade de todos os bascos.
O presidente deu unha recepción aos embaixadores americanos en lembranza e
agradecemento da axuda que lle prestaron en Bélxica e Alemania durante a súa catividade.
Aproveitando a súa visita, o presidente ocupouse en Londres dalgúns asuntos económicos
pendentes desde anos atrás, que ficaron satisfactoriamente resoltos a prol do Goberno de
Euskal Herria sur.
De retorno a Francia visitou á Brigada basca en Bordeos, cando acababa de tornar chea de
honor da fronte de combate. Arengou a tropa e felicitou a todos polo seu comportamento.
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Deu logo unha recepción á colonia basca de Bordeos, á que asistiron todos os bascos sen
excepción. Visitou a continuación a zona basca continental onde aínda se encontraban
varios miles de refuxiados bascos. Celebrou xuntanzas cos representantes de todos os
partidos e sindicatos bascos sen excepción, recollendo a reiterada adhesión ao Goberno
e recibindo, tanto en Baiona como en Biarritz e Donibane Lohizune, as colonias bascas.
Recibiu tamén unha nutrida representación do clero basco. Foi recibido polos alcaldes de
Baiona e Biarritz e recibiu a visita de varias comisións de bascos continentais, entre elas
unha do clero laburdino. O presidente tornou a París plenamente satisfeito do espírito dos
bascos e do avance notábel que en todos os sectores do país atinxiran os ideais nacionais.
En París tivo de novo varias entrevistas co presidente Irla e unha interesante e longa
conversa con Dolores Ibarruri, secretaria xeral do Partido Comunista de España, que
acababa de tornar da URSS.
Despois dunha viaxe rápida a Bélxica para visitar a súa nai, o lehendakari reuniuse até a
súa saída cos membros do Goberno, Leizaola e Torre, dedicándose ao estudo dos últimos
detalles da organización basca en Europa e no interior de Euskal Herria, recapitulando a
experiencia recollida durante a súa estadía.
Leizaola representaría o Goberno mentres todos os seus titulares non se achasen
presentes en Francia, onde se dirixirían pronto por acordo do Goberno. Torre dirixía os
servizos do Goberno en Baiona, onde funcionaba unha comisión consultiva ocupada do
estudo técnico de cantos asuntos interesaban ao Goberno, sobre todo «nos primeiros
momentos despois de recuperado o exercicio do poder». Esta comisión estaba integrada
por un representante de cada partido.
A unidade de propósitos e de dirección ficou fortalecida, sendo a coordinación entre as
organizacións do exterior e do interior moi notábel.
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O presidente realizou todas as súas viaxes en avión e recibiu un trato de respecto e de
distinción moi sinalado.
Obtivera a unión de todos os grupos políticos cataláns, que recoñeceron a Irla como
presidente da Generalitat de Catalunya, e a Pi i Sunyer como xefe do Goberno catalán.
O Consello de Galiza, que presidía Castelao, confioulle a Agirre a súa representación, e
todas as organizacións políticas do interior de Euskal Herria e as que actuaban en Francia,
sen ningunha excepción, lle renovaron a absoluta confianza que sempre lle tiveran ao
presidente de Euskal Herria.
Agirre entrevistouse en Francia e en Inglaterra con todas as personalidades do campo
republicano.
A fórmula que propoñía era a seguinte: en lugar de comparecer en San Francisco a
Xunta de Liberación por un lado, Negrín con organizacións que o seguían por outro, e a
representación de Euskal Herria, Catalunya e Galiza tamén desconectada das anteriores
delegacións, dando unha impresión de desconcerto e división, tería moita maior
autoridade a petición que formulase unha representación que, previa a xuntanza das
Cortes en México, designase o presidente da República quen, á súa vez podería ratificar a
confianza a Negrín ou nomear outro presidente do Goberno. Con isto poderíase conseguir
que comparecera en San Francisco toda a representación institucional que tiña a República
española ao ser vencida na primeira loita librada pola conxura totalitaria; e sería moi difícil
que a unha delegación integrada polo presidente da República, o Goberno central, as
Cortes e as rexións autónomas, non se lle concedese a audiencia e belixerancia que todos
os republicanos dicían desexar.
Para ter unha información sobre o pensamento das principais figuras republicanas
consultadas, imos trasladar a opinión que expresaron naquel momento (principios de abril
a fins de maio de 1945) aparecidas na revista Galeuzca.
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DIEGO MARTÍNEZ BARRIO:
«De todas as posíbeis solucións ao problema político español, Martínez Barrio ten
confianza na eficacia dunha: o restabelecemento dos órganos do Estado republicano e do
seu funcionamento harmónico coa Generalitat de Catalunya e o Goberno do País Basco.
Calquera outra solución, á marxe ou con exclusión da legalidade republicana, non quitaría
as dificultades do punto morto onde hoxe se atopan. Os partidos son impotentes para
erguer un aparello de firme autoridade, e a opinión gobernamental dos países directores
da política universal non lle quere prestar atención ningunha ao ruído das dificultades dos
nosos partidos».
«O restabelecemento dos órganos de poder debe e pode facerse por vía constitucional,
é dicir, reunindo as Cortes da República e quitando delas a orientación necesaria para
constituír un Goberno que represente, mediante a colaboración persoal dos máis
distinguidos membros dos partidos, a totalidade ou a maioría das forzas parlamentarias.
Cando non fose posíbel o primeiro, habería que intentar o segundo, pero co criterio de non
afondar, polemizando, nas discusións entre a emigración».
«Cre Martínez Barrio imperiosa e urxente a solución que sinala e engade que aceptaría
calquera outra menos concreta se con ela se liquidase a situación actual, cuxas
consecuencias, de non atallalas, serán mortais para a República española e para a
liberdade dos pobos».

JOSÉ GIRAL:
«Todos os españois republicanos na emigración e dentro de España están conformes en:
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1. Soster a súa posición republicana sen abdicar dos seus ideais.
2. Rexeitar toda solución que non sexa xenuína e francamente republicana.
3. Defender a República española e actuar para derrocar o réxime franquista e falanxista.
4. Respectar e acatar os principios esenciais da Constitución de 1931.
5. Recoñecer as Cortes republicanas españolas como o organismo máximo da
lexitimidade».
Como solución:
1. Funcionamento das Cortes republicanas no estranxeiro.
2. Recoñecemento de Diego Martínez Barrio como lexítimo presidente delas.
3. Exaltación do dito señor á presidencia interina da República, mediante promesa nas
Cortes, reunidas para o efecto e con calquera número de deputados, pois non é
necesario quórum para iso. Os deputados ausentes desa xuntanza poden adherirse
mediante carta ou cable.
4. Presenza no banco azul do Goberno Negrín ou dunha representación súa, posto que
as Cortes non lle negaron aínda a súa confianza. A Deputación permanente non o
recoñeceu como tal Goberno, pero non é competente para facelo; sono as Cortes.
5. Exaltado a presidente da República o sr. Martínez Barrio, ocupará a Presidencia das
Cortes o primeiro vicepresidente delas, sr. Jiménez de Asúa.
6. Martínez Barrio, xa en funcións de presidente da República, designará a persoa que
se encargue de formar Consello, Xunta ou Goberno. É desexábel que o forme con
representacións de todos os partidos: Socialista, Unión Republicana, Esquerra de
Catalunya e Nacionalista Basco. Exclusión dos sindicatos, por non seren organismos
políticos.
7. Presentación de tal Goberno ás Cortes para acadar a súa confianza por aclamación
sen votación nin necesidade de quórum, logo do acordo para iso de todos os partidos.
Adhesión posterior dos deputados ausentes.
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Posicións actuais e transixencias necesarias para esta solución:
Para 1 e 2.- Opóñense os comunistas e os negrinistas.
Para 3.- Opóñense os socialistas de México (Non os de España, Francia e Norte de África).
Tamén os negrinistas.
Para 4.- Oponse a Junta Española de Liberación. Acéptana os negrinistas, comunistas e a
maioría dos republicanos e autónomos.
Para 5.- Aceptaríana todos, se aceptan todo o anterior.
Para 6.- Aceptaríana todos, se antes aceptan o anterior.
Para 7.- Coma o 6.

INDALECIO PRIETO:
Non cría que na Conferencia de San Francisco se tratase e menos se resolvese o problema
político español, aínda que recoñecía a transcendencia dos dous acontecementos sinalados:
a Conferencia citada, e o próximo remate da guerra, así como a necesidade de formar
un Goberno republicano no exilio. Consideraba necesaria a asistencia a San Francisco,
pola posibilidade de celebrar entrevistas interesantes cos chanceleres e cos membros das
delegacións de todos os países representados nela. Cría que a posición de todos os Gobernos
Diego Martínez Barrio e José Giral
en México, 1946

americanos ficaría determinada por Norteamérica. En relación co procedemento para a
formación deste Goberno, entendía que todo o poder reside no Parlamento e que este
organismo é o único que pode autorizar a formación dun Goberno sen necesidade de nomear
presidente da República. Non estaba disposto a manter ningunha conversa co señor Negrín
sen que este se reintegrase previamente á disciplina do Partido Socialista, adherido á Xunta
de Liberación. Opúñase a que participasen nunha fronte republicana española os comunistas,
porque non os considera españois xa que están ao servizo político e dos intereses dunha
potencia estraña, e crearon pola súa conduta unhas incompatibilidades absolutas cos demais
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republicanos españois, como se advirte polas resolucións dos socialistas e republicanos
que se atopan en España e no exilio, e das dúas grandes sindicais, Unión General de
Trabajadores e Confederación Nacional del Trabajo. Agregaba, ademais o señor Prieto, que a
incorporación dos comunistas á fronte republicana española constituía na orde internacional
un entorpecemento para poder merecer a confianza e axuda de Inglaterra e de Norteamérica.
Se por exixencias supremas da política interna ou internacional se fixese indispensábel formar
unha coalición, integrada tamén polos comunistas, o señor Prieto anunciou reiteradamente o
seu propósito de se afastar de toda actividade política.

JUAN NEGRÍN:
1. Desexa acudir a México para dar a coñecer aos membros do seu Goberno as súas
ideas e proxectos.
2. Visitar e manter nesa cidade conversas cos diferentes grupos políticos para lograr un
acordo no procedemento que se debe seguir, explicando ao mesmo tempo ante eles a
súa conduta e os seus plans.
3. Sostén que a causa da dimisión do presidente da República, sr. Azaña, non lle foi
posíbel presentar a súa dimisión, nin tampouco dar conta da súa xestión.
4. Como medio para solucionar as dificultades constitucionais redacta o seguinte
procedemento para seguir
a. A celebración dunha xuntanza de Cortes republicanas, que poden celebrarse en
México ou en Francia. As Cortes representan a vontade popular.
b. Estas Cortes, de acordo coa Constitución da República, poderían escoller a Martínez
Barrio como presidente provisional da República, cubrindo a vacante producida pola
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dimisión de Azaña. Sostén que as Cortes poden dar por non presentada a dimisión
de Martínez Barrio como presidente, se é que esa dimisión existiu algunha vez.
c. Nese caso, Negrín presentaría a súa dimisión a Martínez Barrio, de acordo
co que sinala a Constitución. Nunca dimitirá ante as Cortes, porque iso é
anticonstitucional.
d. Unha vez aceptada a súa dimisión, Martínez Barrio, en virtude das facultades que a
Constitución lle concede, nomeará un novo encargado de formar Goberno, ou pode
ofrecer esa misión a Negrín.
e. Negrín manifesta que os seus máis ardentes desexos son a prol da designación
doutro candidato para presidente do Goberno.
ÁLVARO DE ALBORNOZ:
Juan Negrín e Indalecio Prieto, ministro de
Guerra, durante a guerra civil

Se existen posibilidades de acordo republicano, non cre que deban cometerse excesos
de carácter legalista, xa que mesmo sen Parlamento se pode formar un Goberno no
exilio, porque se vive un período revolucionario no cal as realidades superan todas as
presuncións de carácter constitucional ou legal.
FÉLIX GORDON ORDÁS:
Non nega que Negrín ten unha representación como presidente do último Goberno
republicano, e que non puido presentar a súa dimisión ante as Cortes. Non obstante, os seus
poderes están en suspenso e non ten ningunha facultade, mentres non cumpra a obriga de se
presentar ante as Cortes e ofrecer a súa dimisión a Martínez Barrio.
José Antonio Agirre, en nome do presidente da Generalitat, señor Irla , do presidente do
Consello de Galiza, señor Castelao, e como presidente do Goberno basco:
Deben convocarse as Cortes, preferentemente en México, logo de acordo de todos os
sectores, para convir o seguinte:
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1º. Cesar en toda liorta.
2º. Acudiren á sesión das Cortes as representacións de todos os grupos políticos.
3º. Contar coa presenza no banco azul do Goberno de Negrín, acompañado dos que foron
os seus ministros ao rematar a guerra civil.
4º. Escoller a Martínez Barrio como presidente da República.
5º. Expresar o desexo ou impor a condición de que o citado presidente da República
designe o xefe do Goberno no exilio, co expreso mandato de constituír un Goberno de
ampla coalición, sen ningunha exclusión.
6º. Evitar que nas Cortes se produzan discusións sobre ningún tema que axite as paixóns
e promova o desacordo.
7º. Un sinxelo plan que ofreza as solucións de urxencia que, apoiadas polas chancelarías
de todas as Nacións Unidas, permita o recoñecemento do Goberno republicano que
substituirá o réxime de Franco, trasladándose os organismos de Goberno a Francia
para facilitar a reconquista democrática de España.
Dos catorce deputados republicanos bascos que se achan no desterro, todos, con
excepción de Prieto, están de acordo coa fórmula de Agirre. Esta recibiu tamén a
aprobación de todos os deputados cataláns e galegos que están en Europa ou en América.
Estas posicións foron mantidas, case sen alteración, en San Francisco, e foron a base
das xestións que desenvolveu en México. A fórmula conciliatoria de Agirre, autorizada,
ademais de polos bascos, polos cataláns e galegos, mereceu en San Francisco os máis
favorábeis asentimentos por parte das representacións diplomáticas británica, francesa
e de todas as repúblicas americanas; e que Agirre, accedendo aos requirimentos que lle
formularan Negrín e algúns membros da Junta de Liberación, prometeu presentarse en
México en canto fose necesaria a súa comparecencia, para seguir ofrecendo a súa cordial
mediación co fin de conseguir o acordo republicano, exixido con tan apremante urxencia
pola situación internacional e a interna española.
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Capítulo XXV
Xestións para formar un Goberno republicano no exilio
Así mesmo, ao ter coñecemento do manifesto de Juan de Borbón, realizou o lehendakari
as seguintes declaracións:
«Non hai que esquecer que os monárquicos españois marcharon coa rebelión de Franco
cando os aires que sopraban en Europa lle eran favorábeis. Ao rectificar hoxe, non fan
senón confesar o seu fracaso. Citan o problema autonómico, que antes reducían -e
temo que hoxe tamén- a unha extensión puramente folclórica, pero que á fin significa
o recoñecemento da existencia dos pobos a que fai referencia e o seu dereito. Nunha
Europa que está máis disposta a desentenderse de monarcas que a colocalos no seu
trono, resulta un pouco serodio ese desexo. Obedece ese movemento monárquico á
presión do ambiente, ao desexo de salvar certas institucións comprometidas coma o
exército español e tamén certos sectores da Igrexa, ademais doutras privilexiadas. Coido
que con eles se volvería ao sistema de protección cun exército dominante e unha Igrexa
sometida ao capricho gobernante. Contra isto loitamos e loitaremos.
Hai que ter fe no pobo e buscar nel a solución. Nós, os bascos, cremos no noso porque
é digno de ser crido e porque derramou o seu sangue para asegurar un porvir de
liberdade, democracia e paz social. Que pode traer a monarquía? Un novo golpe militar?
A Asemblea monicreque de Franco proclamada en sesión de Cortes? Todo iso sería
antidemocrático. Outra cousa sería se o pobo a propugnase en plebiscito, pero non
baixo o signo monárquico imposto de antemán. O caso basco é claro: a autonomía foi
proclamada polo pobo e os nosos órganos de Goberno tiveron esa orixe. Todos deben
comezar por recoñecer ese dereito, pero se se lle dá por fin a razón ao pobo como agora
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se ven obrigados a facelo os monárquicos, por que non restauralo nos seus dereitos en
lugar de vir con imposicións estrañas á súa vontade?. De aquí o noso dereito irrenunciábel
á autodeterminación.
Creo que unha instauración da monarquía traería perturbacións sen conto e para evitalas
volveríase usar a forza, provocando de novo ao pobo.
Ten este movemento sen embargo unha profunda significación política: que o réxime
de Franco está xa morto, dentro e fóra. Por todo iso coido que entramos nun período de
grande interese, no cal o bloque republicano debe rectificar a súa conduta anterior a fondo,
demostrando seriedade, asegurando unha ampla liberdade relixiosa mediante a reforma de
todo o que de obstáculo exista nas leis e dando ás nacionalidades plena satisfacción. Porque
se de democracia falan xa até os monárquicos, convén que os republicanos reclamen para
si a exclusiva que lles corresponde por honra, por dereito e por exercicio ininterrompido.
Agora ben, facéndoa na práctica igual á que se estila nos Estados Unidos e Inglaterra e nos
países máis adiantados.
Tendo en conta todo isto, creo que a postura do Goberno basco, traducida nos seus
últimos acordos, é firme e inobxectábel».
Todas estas xestións de Agirre motivaron que o deputado galeguista residente en Chile,
Ramón Suárez Picallo, publicase na revista de Santiago Ercilla o seguinte xuízo sobre a
súa viaxe a Francia:
«Coñecemos ben o presidente dos bascos e sabemos que a súa viaxe, feita en condicións
excepcionais, non é de turismo nin de lucimento persoal; sabemos tamén que non chegou
a Francia coas mans baleiras, pois ademais da súa condición de xefe de Galeuzca (Galiza,
Euskal Herria e Catalunya), levou a confianza tácita e expresa de importantes núcleos
republicanos españois que ven nel unha das mellores reservas da Democracia Peninsular
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Ibérica, e pola súa nobreza, a súa lealdade e o seu espírito ponderado, un elemento de
concordia entre os propios republicanos.
Dixemos unha vez, desde estas mesmas columnas, que a actitude de Francia será
decisiva para o porvir político da democracia española. Francia non reinicia aínda relacións
diplomáticas regulares coa España de Franco. Francia é aliada da Unión Soviética, a única
potencia europea que combate o réxime de Franco cara a cara e sen melindres; o chanceler
francés Bidault, católico como Agirre, declarou non hai moito que España é tanto ou máis
interesante para a seguranza francesa coma o propio Rin.
Pois ben, José Antonio Agirre foi recibido en audiencia especial por Bidault, e por outros
membros destacados do Goberno francés. Horas despois da entrevista, o lehendakari
basco, xunto con altas personalidades francesas, depositou flores no Arco do Triunfo
sobre a tumba do soldado descoñecido. E todo iso, nas vésperas da Conferencia de San
Francisco de California, onde Francia ten moitas e moi importantes cousas que dicir.
Georges Bidault á esquerda do xeneral
Charles de Gaulle

Moitos republicanos españois están a maquinar estes días sobre o que fai en Francia
o presidente basco: aí fica, se non dito do todo, suxerido polo menos, o que é posíbel
que faga: lograr un acordo republicano peninsular primeiro e presentar despois o xeito
e a maneira de que en San Francisco se fale dos pobos de España, no momento de
facer balance de esforzos pasados e futuros, feitos pola liberdade do mundo. Agirre ten
autoridade para facer iso e para facer moito máis. Por outra banda, a súa actitude responde
a unha tradición histórica: cando o Estado centralista español fracasou e perdeu a España
-época de Napoleón, por exemplo- foron os seus pobos, con personalidade propia, pola
súa conta e risco, xuntos ou separados, os que conquistaron a independencia peninsular,
mentres o Estado oficial lle facía as beiras ao invasor. Unha vez máis, a historia repítese».
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Capítulo XXVI
Preparando a edición da revista Galeuzka
A colectividade de galegos, bascos e cataláns de Arxentina seguía moi de preto todas
estas xestións en vésperas da Conferencia de San Francisco. Galeuzca de Buenos Aires,
organismo de enlace nas tres nacionalidades, dirixiuse ao lehendakari Agirre adheríndose
á súa mediación. Así mesmo, dirixiuse Galeuzca ao presidente das Cortes republicanas
Diego Martínez Barrio, así como ao presidente da Junta de Liberación, Álvaro Albornoz,
e ao presidente do último Goberno da República española Juan Negrín, expoñéndolles a
inquedanza dos republicanos ante o que consideraban «inxustificábel e persistente división
entre os demócratas dirixentes republicanos exhortándoos a depor as súas diferenzas co fin
de se uniren nunha acción concordante de todas as institucións da República».
Pero os dirixentes de Galeuzca non se conformaban con tratar de lograr sensibilizar os
republicanos. Foron aos feitos e prepararon a publicación dunha revista de opinión e de
estudos que sairía mensualmente en Buenos Aires a partir do mes de agosto.
Os alicerces de Galeuzca expostos no seu primeiro número foron:
Os dereitos e relacións de Galiza, Euskal Herria e Catalunya para integrar a Terceira
República estableceranse sobre os alicerces seguintes:
1º. O principio de personalidade xurídico-política de cada pobo nacional integrante, como
únicos suxeitos do dereito público constituínte.
2º. O dereito de determinación política de tales pobos, para a expresión democrática da
súa vontade colectiva.
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3º. O dereito de igualdade para formar a nova organización estatal da mencionada
República.
4º. O consentimento multilateral para constituír a dita Comunidade ou para fixar as
relacións co Estado republicano.
5º. A representación de Galiza, Euskal Herria sur e Catalunya, mediante os seus
organismos de goberno, de conformidade coas forzas democráticas organizadas en
cada país.
Estes alicerces poden sintetizarse nos dous seguintes: o principio de personalidade política
de dereito público constituínte, e o de consentimento libre para constituír a Comunidade
republicana entre todos os pobos nacionais que a integran.
Para a revista Galeuzca, a conclusión lóxica e política da filosofía da Historia peninsular e
das bases mencionadas é a formación, entre todos os pobos nacionais da Península ibérica,
dunha Confederación Republicana cun presidente, xefe do poder executivo, e un Consello de
Nacionalidades, como órgano do poder lexislativo, formado por representación igual daqueles
pobos en unión solidaria e afectiva de todos eles.
Na orde económica e social, a revista Galeuzca propugna a constitución dos pobos e da
Capa da revista Galeuzca

Confederación en forma de democracia social, sobre os seguintes alicerces:
1º. Cada pobo nacional, segundo a reserva de facultades que se convén ao formar a
Confederación, disporá do goberno da súa economía e das súas propias finanzas, sen
prexuízo dos fundamentos políticos, dos principios xerais establecidos e da coordinación
daquelas economías polos organismos confederais estabelecidos para o efecto.
2º. O recoñecemento e a garantía da propiedade privada estarán suxeitos á función social
que se lle asignase e non poderán ser obstáculo para o aproveitamento das riquezas
naturais, a expansión do comercio, o xogo da competencia lícita e ás actividades do
traballo en todas as ordes.
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3º. Terceiro. A liberación moral e económica do home no proceso da empresa pública
ou privada e en canto á súa dependencia da terra allea que traballa, é un deber
de todos e cada un dos pobos e subsidiariamente da Confederación. Os órganos
da Confederación establecerán a coordinación da economía xeral axustada aos
convenios e organismos internacionais, cooperando en todo aquilo que contribúa ao
establecemento da mellor xustiza distributiva, expansión da riqueza, elevación de vida
e garantía de traballo para todos.
4º. Cuarto. Os membros da Confederación poderán particularmente aumentar e beneficiar,
pero non diminuír, os dereitos ao traballo establecidos pola comunidade internacional,
mellorar o nivel de vida, establecer un sistema completo de seguranza social e asegurar,
en canto deles dependa, traballo para todos e unha situación libre, estábel e digna.
5º. Quinto. Estabelecerase unha moeda e un réxime aduaneiro comúns, un sistema de
reserva confederal e a liberdade fiscal para os pobos nacionais, limitada soamente
polas bases convidas para a Facenda da Confederación e polos tratados internacionais.
6º. Sexto. Por acordo de todos os membros confederados determinarase a distribución da
débeda pública e as bases dos empréstitos comúns futuros.
7º. Sétimo. A Confederación lexislará sobre os principios comúns nos asuntos xerais do
comercio de mercadorías, a circulación da riqueza, as comunicacións confederais, o tope
da taxa do xuro, os pesos e medidas e os asuntos xerais do traballo.
Foi moi importante a actividade Galeuzca plasmada nesta publicación, que durou doce
números, de agosto de 1945 a xullo de 1946. No seu derradeiro editorial despedíase para
continuar en Francia.
Da súa aparición informaba Euzko Deya de México, en crónica de Buenos Aires, do
seguinte xeito:
Proximamente aparecerá en Buenos Aires a revista Galeuzca, editada por galegos, bascos
e cataláns, irmandados no común designio de que se recoñeza a personalidade nacional
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dos seus pobos respectivos, co fin de chegar á unión das nacionalidades ibéricas nunha
Confederación republicana que comprenda todas elas.
Exporemos nesta revista o dereito de Galiza, Euskal Herria e Catalunya á súa
autodeterminación política, e defenderemos a alta conveniencia, para todos os pobos
ibéricos, de constituír aquela entidade superior na cal convivirán as nacións peninsulares
conservando cada unha a súa personalidade propia e concertando as súas liberdades na
Confederación, xa que só poden unirse con lazos eficaces e de solidariedade quen o fan
consentida e deliberadamente.
Na nosa revista irán aparecendo traballos sobre os diferentes problemas que a solución
confederal comporta; estudos sobre temas da actualidade política internacional; sobre
socioloxía e economía de cada país e a súa coordinación; cuestións relacionadas co
renacemento de Galiza, Euskal Herria e Catalunya en todas as ordes; sobre historia, dereito
e arte dos pobos ibéricos; documentos nacionais e internacionais, cuxo coñecemento
consideramos necesario; e, en fin, todos aqueles asuntos que poidan ser de interese para o
obxecto que nós perseguimos.
Para levar a cabo esta obra conta a revista coa colaboración de estudosos galegos, bascos
e cataláns que residen en América e, en canto as comunicacións postais se normalicen,
coa dos nosos compatriotas que residen en Europa.
Confiamos, pois, en que a través das páxinas de Galeuzca lles poderemos ofrecer aos
nosos lectores traballos de verdadeiro interese, desenvolvidos por quen se dedican ao
estudo das cuestións e os problemas que poidan afectarnos, o mesmo na orde nacional e
confederal que no eido internacional.
Encomendouse a dirección da revista a un comité formado polos señores Rodolfo Prada,
en representación dos galegos; José Olivares Larrondo, polos bascos, e Francisco Arnó,
polos cataláns.
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O consello de redacción está constituído así: Alfonso R. Castelao, Gumersindo Sánchez
Guisande, Virgilio Trabazo, Ramón Rey Baltar, José Núñez Búa e Antón Alonso Ríos, polos
galegos: Ramón M. Aldasoro, José M. Lasarte, Francisco Basterretxea, Santiago Cunchillos
Manterola, Isaac López Mendizabal e Juan L. Cruzalegui, polos bascos; e Manuel Serra
Moret, Pelayo Sala, H. Nadal Mallol, R. Girona Ribera, Juan Cuatrecasas e P. Mas Perera,
polos cataláns.
Esperamos contar coa súa axuda. A cota mínima é de dez pesos, moeda arxentina, e pode
ser aumentado o importe desta cota á vontade do subscritor.
Francisco Arnó
Rodolfo Prada
J. Olivares Larrondo

Galeuzca, revista 9
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Capítulo XXVII
As xestións do lehendakari na xuntanza de San Francisco
A Conferencia de San Francisco íase reunir para pensar na creación da Organización das
Nacións Unidas. A súa convocatoria foi para o 25 de abril de 1945. Era unha ocasión
demasiado importante para que os republicanos a deixasen escapar.
Paralelamente a ela, onde se trataba de lograr o repudio ao réxime de Franco, José Antonio
Agirre, o lehendakari basco, tratou de unir as posicións enfrontadas de Prieto e Negrín.
Publicamos por primeira vez o que consistiron estas xuntanzas grazas á copia dunha
carta enviada por Agirre a Telesforo Monzón o 23 de xuño de 1945 e que este entregou
ao conselleiro socialista Santiago Aznar. É un importante documento que explica toda a
actividade do lehendakari e o seu intenso traballo para lograr presentar aquela fronte común.
Escribiu así José Antonio Agirre:
(Extracto da carta de José A. Agirre do 23 de xuño de 1945 a Telesforo Monzón)

«Política española: Tiven en Londres, como sabedes, unha conversa moi longa con Negrín,
Conferencia de San Francisco, 1945

a quen lle formulei a nosa posición e as nosas reivindicacións. Xunto unha nota (nº 1) que
contén o resumo destas conversas feito pouco despois. Esta nota reflicte o seu pensamento
daquela, pero como para aqueles días a Conferencia de San Francisco comezara xa, tivo
que mudar o seu proxecto definitivo dirixíndose a San Francisco directamente en lugar
de México, para o cal agardaba unicamente obter autorización e o transporte que o
trouxera a América. Porén, insistía no seu desexo de verse en San Francisco con diferentes
figuras republicanas para chegar a un principio de acordo. Animeino constantemente
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neste camiño crendo que, pola miña posición imparcial na contenda, podería ser útil
a ambos os grupos diverxentes. A primeira conversa, que durou máis de dúas horas,
foi toda ela levada en termos de cordial comprensión e responsabilidade. Atopei, non
embargante, ao doutor Negrín un pouco dubitativo en certos problemas fundamentais.
Deume a impresión dun home que saía dun período longo de inactividade e que, por non
ter estudado convenientemente certos problemas concretos, non se atrevía a fixar a súa
opinión. Dicía que estaba satisfeito da súa última viaxe a Francia, e Azcárate confirmaba esa
mesma impresión. Sen embargo, non creo que tivese demasiados motivos para sentir esa
satisfacción, no que respecta aos españois que combatían encarnizadamente en Francia,
porque non se atopa a solución nas alturas. En cambio, recibiu mostras de atención por
parte do Goberno francés, onde se respecta o doutor Negrín como xefe do Goberno español,
contando así mesmo coa simpatía persoal do xeneral de Gaulle, como expresou o propio
ministro de Negocios Estranxeiros, señor Bidault, na longa entrevista que tivo con el. Na
comida que ofreceu ao día seguinte no meu honor, a conversa foi máis xeral. Asistiron Pi i
Sunyer, Irujo e Lizaso. Puiden comprobar por Azcárate, Méndez Axpe e o xornalista Ramos
Oliveira, que tamén estiveron na mesa, que a miña visita lles causara grata impresión e que
compartían en xeral os meus puntos de vista e o enfoque que lles dei aos problemas. Así
deixamos as cousas para San Francisco, onde chegamos case asemade.
En San Francisco visitei en primeiro lugar os membros da Junta de Liberación, e mantiven
con eles unha longa entrevista que durou toda a mañá do día seguinte ao da miña
chegada. Axiña puiden decatarme dos dous estados de espírito dos seus compoñentes:
un, o representado por Prieto, en actitude intransixente; outro, o do resto da Junta, en
actitude conciliadora.
A miña tese foi esta: veño de Londres, onde estiven con Negrín e quen atopei en actitude
responsábel e moderada. A ocasión e o marco que nos ofrece a Conferencia de San
Francisco son únicos para realizar, se non un arranxo total das diferenzas, polo menos
un achegamento e un cambio de impresións que facilite o camiño da solución definitiva.
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É preciso, por outra banda, que a xestión que se realice perante as diferentes
representacións estranxeiras se faga coordinadamente, presentándonos xuntos se é
posíbel, para evitar duplicidades e confusións perigosas. Eu traio non só o encargo
dos bascos, senón tamén o apoio moral dos cataláns especialmente confiado polo
presidente Irla, que o telegrama enviado a Barrio reflicte, de apoiar con todas as
nosas forzas unha intelixencia de todas as forzas democráticas, acordo ao que logo
en México se debe dar forma definitiva. Non o intentar, ou aparecer en San Francisco
desunidos, é un grave erro e desaproveitamento dunha ocasión importante de pór
en bo camiño o problema da restauración da República. O ambiente non pode ser
máis favorábel e a intelixencia é esperada mesmo polo Goberno estadounidense, pois
teño motivos para expresarme así. As emendas de exclusión de Franco serán máis
facilmente aceptadas canto maior coordinación saibamos presentar nós perante as
diferentes delegacións, que verán na nosa unión a solución que exixen para actuar
positivamente. Por outra banda, non só na emigración senón no interior, esperan
todos que desta coincidencia en San Francisco xurda un achegamento e un programa
positivo de acción. Ao transmitir todas estas preocupacións, non fago senón reflectir
unha realidade vivida os últimos días, sobre todo en Francia. Propoño- díxenlles- que
se vostedes non teñen medio hábil de se achegaren uns aos outros polas razóns que
sexan, acepten unha invitación miña para que as conversas comecen por un acto que
poderiamos chamar social, que abrirá a porta a posteriores deliberacións.
Mostráronse de acordo Gordon Ordás, Albornoz e Sbert, e discrepou Prieto,
manifestándose contrario de xeito afervoado sen presentar solución de ningunha
clase. Os seus tópicos foron os coñecidos: “Negrín non representa ninguén.
Vostede é unha forza- dicíame-, Negrín non o é, xa se convencerá vostede. Negrín
é un axente de Moscova e aquí encontramos por todas as partes un ambiente
anticomunista. Prefiro retirarme á vida privada que colaborar cos comunistas”. Estes
puntos de vista non os compartían os seus compañeiros.
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Entramos no exame de diferentes cuestións porque eu lles pregaba que expuxesen as
súas ideas co fin de que, coñecendo realmente cales eran as discrepancias, puidésemos
ir cara a unha solución práctica que as evitase. Aquí decateime de que na Junta de
Liberación cada un pensaba de distinta maneira. Prieto sostén que el non recoñece máis
autoridade no exilio que a do Parlamento e non obedece máis disciplina cá do Partido
Socialista. Indubidabelmente trátase dunha posición táctica que prescinde totalmente
da responsabilidade que os momentos actuais reclaman e que responde ao seu desexo
de gañar unha batalla contra os seus adversarios alá onde el cre que pode triunfar, o
Parlamento e o seo do Partido Socialista, entendendo por tal a fracción que el representa
ou a que a el segue. De aquí que todas as súas manifestacións acaban aquí e non responde
á pregunta: “E unha vez reunido o Parlamento, cal é o seu programa ou plan de acción?.
Elíxese a Barrio presidente? Este designa xefe de Goberno? Como ha de ser a xuntanza
do Parlamento? Solemne, seria, sen discursos ou pola contra, con discusión?”. Responde a
isto Prieto que o Partido dirá o que deba dicir e a iso se atende. El nada máis ten que facer.
Mantense na súa determinación que cualificou el mesmo até de fanática en non tratar con
Negrín cando este chegue a México. Ante unha actitude tan intransixente facíase difícil
atopar un termo de conciliación ou de compromiso. Moito máis cando, expresando Albornoz
a súa opinión, dixo que para el, vivimos nun período revolucionario e que nin o Parlamento
ten valor, podéndose escoller un Goberno parlamentario ou extraparlamentario que dirixa
a loita contra Franco. Replicaron outros dicindo que se houbese acordo, naturalmente que
esa podía ser a solución (unha), pero que nese caso, así como na posición de Prieto queda
contradita a insistente repetición dos homes da Junta de Liberación de que o seu programa
é a Constitución do 31 e nada máis. Sbert sostivo unha orixinal teoría de que para el, Barrio
non debería ser electo presidente da República, senón presidente do Goberno, deixando
vacante a Presidencia da República. Como poder moderador supón que debe pórse en vigor
o Goberno de Estado previsto na Constitución e que non foi posto en vigor, nin sequera
durante o Goberno republicano. Gordon Ordás, cun criterio máis lóxico, sostiña que todo
isto era contradicir a Constitución interpretando cada cal aquilo que aos seus fins conviña e
que era, ademais, prescindir dun medio normal de entendemento, que era o que facilitaba
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a Constitución e as súas institucións que, tendo funcionado no seu día, servían agora de
instrumento para a marcha sen prexuízo do

que acordase o pobo cando se verifique a

consulta popular. Sostiña que para el, Negrín, era unha realidade e que tiña razón cando
di que non puidera resignar o seu mandato ante o presidente da República. Pero para el,
era un presidente sen funcións, suspendido no seu exercicio por todas as razóns coñecidas,
dimisión e morte do presidente, votos desfavorábeis da Deputación Permanente, etc., etc.
Cre Gordon que Negrín ten dereito a sentar como xefe de Goberno dimisionario nas Cortes
e, unha vez electo o presidente, debe dimitir ante el procedendo entón o presidente a dar o
encargo de formación de novo Goberno a quen crea conveniente. É adversario de coalicións
cos comunistas, pero entende que, nas circunstancias de provisionalidade actuais, se debe
constituír un Goberno de ampla coalición, mesmo con participación comunista, porque non
hai que pechar os ollos á realidade de Europa e ás exixencias do exilio.
De todo este breve resumo de opinións dedúcese que a Xunta de Liberación é un organismo
vulnerábel en moitos aspectos e así o demostraron as visitas que verificaron en San
Francisco, onde constantemente oíron preguntas ás que podían contestar como cando a
Prieto lle preguntaban, como se procederá á formación do Goberno?. Cal é a súa relación
co dr. Negrín?, etc., etc. Eu tiven unha visita de Davies, representante do New York Times,
que subiu precipitadamente ao meu cuarto do hotel, pedíndome que lle aclarase a situación,
porque se atopaba completamente confuso. Prieto non puido ou non quixo contestar a
certas preguntas que lle fixeron os xornalistas e principalmente Davies, sobre como opinaba
Negrín e como opinaba eu, “pois preguntádesllelo a eles -contestou Prieto- xa que o sr.
Agirre vive neste mesmo hotel”. Así subiu Davies ao meu cuarto onde, explicándolle unha
e outras posicións, puido entender o asunto por primeira vez segundo me manifestou.
Noutras delegacións, por exemplo a francesa, dixéronlles que tiñan as súas simpatías por
Negrín, e nesta e na estadounidense perguntáronlles insistentemente sobre a relación cos
bascos, cousa que segundo me manifestou Sbert, lles impresionou moito.
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A excepción de Prieto, pregáronme os membros da Xunta que non cesase no meu labor de
mediación e así celebrei varias entrevistas, dirixíndome inmediatamente a visitar a Negrín.
Este recibiume estando Álvarez del Vayo presente. Conversamos durante tres cuartos de
hora. Negrín estaba un pouco fatigado polas visitas que realizaba e, polo que puiden observar
nas preguntas miñas, non moi satisfeito ante o resultado das conversas que levaba a efecto,
pola confusión que orixinaba a dualidade de representacións en competencia. Xunto nota
(n° 2), que resume o pensamento de Negrín que, por redactala a seguir da entrevista,
reflicte o que naquela reunión se dixo. Refírese máis ben ao procedemento que propugna
para chegar á solución e á súa actitude ante a Xunta. Esforceime varias veces en lle facer
ver que unha actitude de desdén ou que non facilitase as conversas lle sería desfavorábel,
pois en Londres expresou claramente os seus desexos de se entrevistar cos demais
representantes republicanos e que a ocasión chegara. Para entón tiña eu referencias directas
de representantes americanos do Departamento de Estado, que me dixeron o mal efecto
que causaba esta pugna reflectida nas visitas, en acusacións e manifestacións apaixonadas,
Cortes republicanas no exilio, en Ciudad
de México, na que aparecen Carlos Esplá,
José Mascort e Félix Gordon Ordás (e-d) 10
xaneiro 1945

prodigadas imprudentemente, en lugar de afanarse todos en atopar a coordinación ou a
reconciliación dos discrepantes. Como estas indicacións eran importantes, copiei axiña
o que me foi directamente expresado: “En Washington, polo xeral, a simpatía é para os
republicanos e séguense con interese as negociacións que se realizan en San Francisco, para
chegar a un acordo entre eles. Sen falar oficialmente -dixéronme- a nosa opinión persoal
é que mudou moito a opinión de Washington en favor da República, e que esta podería
exteriorizarse de súpeto (burst out) se se chegase agora en San Francisco a algún acordo
entre os republicanos disidentes”.
Transmitín tanto a Negrín como á Xunta estas impresións que viñan do máis autorizado
que en San Francisco podía falar en nome de Washington; Negrín prometeu considerar este
problema, pero andaba preocupado, e como no telegrama que vos enviei dicía, empregou
unha sistemática actitude evasiva con palabras amábeis para todos, mesmo para Prieto,
pero nada máis, alegando pretextos pouco convincentes como aquel de que un deber de
corrección lle impedía chegar a nada definitivo en San Francisco sen antes dar conta aos seus
compañeiros de Goberno de México de canto tiña que informalos. Eu insistín en que nada
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disto se opuña a abrir unhas conversas para as cales se non todos, a maioría dos membros
da Xunta de Liberación estaban ben dispostos e para este efecto reitereille que aceptase
unha invitación miña para unha comida á que chamaría tamén aos outros señores. Dubidou,
non querendo desairarme, pero alegou que tiña que marchar, pois o chamaban a certas
importantes entrevistas en Washington. A súa marcha era real, polo cal só outra vez puiden
entrevistarame con el, facéndoo aínda dúas veces máis con Álvarez del Vayo, que apoiaba
francamente a miña actitude conciliadora e me pediu insistentemente que non deixase esta
intervención, ben aquí ou continuándoa entón en México.
Alternaba estas entrevistas con outras repetidas cos da Xunta de Liberación, sendo as
posicións de cada un as xa descritas anteriormente. Nin a actitude de Prieto ao meu xuízo
ten xustificación, nin tampouco a persoal de Negrín se explica. Unicamente a última, o seu
temor xustificado de recibir un desaire de Prieto. Sexan cales fosen as razóns, a mentalidade
anglosaxona non comprende a situación. Vixiaron constantemente todos os nosos pasos e
creron que estes homes non puxeron da súa parte o que un momento de responsabilidade
como este exixe. A pesar dos seus discursos anticomunistas, a actitude de Prieto era a
peor vista. Eu, que tratei desde hai moitos anos a Prieto, xamais conseguín comprender
que chegase ao grao de teimosía do que deu mostras sobre todo na última xuntanza que
se celebrou no meu cuarto do Hotel Palace o mesmo día do meu regreso a New York. Alá
descubríronse unha serie de motivos que xa nós sospeitabamos, pero que non críamos que
puidesen ser expostos por un home intelixente, se non está dominado pola paixón. Entre
outros, apareceu claro o seu profundo desgusto polo prestixio basco, que é comprendido por
todos menos por el, así como a irritación que lle produce vernos cun carácter de mediadores
que responde a unha política que no futuro vai ter repercusións mesmo na propia estrutura
peninsular. Pero, que empeño ten vostede en se mesturar na política española? díxome.
Expresoumo con rotundidade ante o visíbel desgusto dos seus propios compañeiros que ven
en toda a nosa acción un apoio positivo razoabelmente ofrecido, avalado por unha realidade
que lles foi exposta en máis dunha entrevista. Para Prieto, a miña posición persoal así como
a do presidente catalán, sería a duns funcionarios de aduanas suxeitos a leis estabelecidas e
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estáticas, sen ter en conta que representamos corpos vivos e en desenvolvemento e progreso
constantemente e a quen interesa directamente a solución do caos, que el moi principalmente
contribúe a crear. O pacto dos partidos de Baiona molestouno visibelmente e así como os
demais daban a estes feitos unha importancia innegábel, Prieto viu no compromiso basco o
fracaso do sistema que torpemente emprendeu querendo negar a realidade das institucións,
principalmente o Goberno basco, para xogar ás súas anchas no xogo de contar con elementos
dóciles, o mesmo entre os españois que entre os bascos. É lamentábel e eu non atino a
comprender, como en momentos tales e de tan grande importancia, alentándonos a verificar
algo positivo as representacións estranxeiras máis autorizadas, o amor propio chegue a xogar
un papel de destrución sistemática. Non exclúo tampouco o dr. Negrín da crítica, porque me
deu unha impresión de dúbida ou de desorientación a pesar de que a súa posición, baixo un
punto de vista legal ou de procedemento, a considero correcta e firme.
Con estas dualidades demorouse mesmo o tratar dos grandes problemas que hoxe
inquietan sobre todo en Washington e en Europa e atreveríame a dicir que até en
Moscova. É un, as garantías individuais e a capacidade para manter a orde que exixen
e é mester extremar a habilidade en contraer honorábeis compromisos internacionais,
etc., etc., temas que un día ou outro terá que abordar todo equipo que pretenda ser
Informe enviado pola Xunta Española de
Liberación á Conferencia de San Francisco
de 1945

solución para substituír o réxime de Franco. É tanto máis lamentábel que estando o
réxime de Franco desafiuzado internacionalmente e formulándose todos os problemas
sobre a súa substitución, se dispute sobre pequenas cousas, deixando de lado as grandes.
Recomendeille a Negrín pórse inmediatamente á fala cos americanos. En San Francisco
tivo grandes dificultades e é lóxico, porque se quería verificar certas visitas, previamente
lle foran pechadas en parte as portas con acusacións como aquela de axente de Moscova,
etc., verificadas polos da Xunta. Eu pódovos dicir que despois de visitar ás autoridades
oficiais americanas, puiden saber o efecto desas entrevistas: “Cando Agirre nos visita,
achéganos á República, cando nos visitan eses señores (referíase á Xunta), afástannos
dela”. Esta auténtica información que me foi transmitida por quen a oíu despois das miñas
xestións, non ten se non unha soa explicación, nin a Xunta nin un sector en pugna con
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outro ten autoridade para falar con ningunha clase de representacións, e só unha linguaxe
que prescinda do ataque aos demais e busque unha intelixencia e unha solución práctica é
entendida e admitida. Eu fíxenllelo ver así a uns e outros, repetíndolles que, mentres non
se presentasen en equipo conxunto, non farían senón prexudicar coas súas insistencias
e actitudes a causa da República. Unha vez postos de acordo, estas visitas poderían ser
frutíferas cento por cento. A pregunta difícil de contestar para uns, tería sido satisfeita por
outros. Ben claro o viron cando lles preguntaron sobre as garantías relixiosas que pensan
ofrecer. Tamén se decataron, se non están cegos, de canto vale a achega dos bascos, ante
as preguntas que, referíndose a nós, lles repetiron.
Puideron decatarse agora en San Francisco da importancia do problema relixioso e do peso
terríbel que proxecta a xerarquía americana e o Vaticano nas determinacións da propia
política exterior de Washington, de Londres e até de Moscova, aínda que semelle paradoxo.
Neste aspecto, ambos os grupos mostráronse moderados pero non abonda. Este labor
presentándonos todos en conxunto tería unha forza decisiva porque, indo nós no grupo,
teriamos dado unha maior garantía, porque en todos os antecedentes até aquí vividos,
contamos coa virtude, se iso pode chamarse virtude, de dar confianza neses aspectos e
noutros que teñen relación coa tolerancia a institucións e representacións que, se ven o
noso afastamento, non llela darán aos demais. E é tan importante este factor que sen un
serio exame e unha posición que adoptar e unhas garantías que ofrecer, sen menoscabo da
xustiza e da dignidade, será difícil atopar a vía favorábel que se pretende. Todo este labor e
outro interesante entre a propia representación soviética, á cal a unidade tería impresionado
favorabelmente, debía terse verificado en San Francisco como preliminar necesario no
campo internacional, preparando unha solución definitiva para adoptar en México.
Até aquí, o meu relato é negativo, pero creo que non se perdeu o tempo nas diferentes
conversas mantidas, porque de todo isto se falou con uns e con outros e, se non me
engano, coido que todos entenderon que o que eu lles repetía, non era brincadeira,
porque en máis dunha das visitas que verificaron llelo presentaron directa e cruamente.
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Outro efecto positivo destas conversas é o de polarizar a discusión entre dúas persoas ou,
se se quer, entre unha actitude intransixente e unha real ou pretendida representación
dun Goberno que rexeu o último a República. A distancia, a falta de contacto, os insultos
e ataques da prensa crearan un ambiente cheo de equívocos. En primeiro lugar, respecto
ás persoas. De beizos americanos eu oín a pregunta de se o anticomunismo de Prieto non
era unha cobertura que encubría precisamente o seu compromiso cos soviets. Eu desfixen
este equívoco que semella tan infantil, pero que non é estraño que xurda en xentes que non
acaban de comprender o por que das diferenzas e a invocación constante e apaixonada dun
anticomunismo que eles non entenden nesa forma. Exactamente defendín a Negrín de todas
as imputacións inxustas que se lle dirixían, facendo resaltar o positivo da súa actitude, a
moderación dos seus puntos de vista actuais e os seus propósitos axustados á lei.
Así mesmo, cando levei a nota da conversa con Negrín aos da Xunta, esforceime en recalcar
os desexos expresados por el de dimitir ante o presidente da República e a súa declaración,
así como a de Vayo, dúas veces repetida, de que desexaba ardentemente que non fose
designado xefe do futuro Goberno. Esta manifestación convenceu -excepto a Prieto- ao
resto dos membros da Xunta, cualificándoa Gordon Ordás de moi importante e totalmente
satisfactoria. É que se creara o ambiente de que Negrín quería alzarse co santo e a esmola
sen obedecer a ningunha clase de organismos, fosen partidos, fosen Cortes. Non sei como
O ministro de Exteriores republicano Julio
Álvarez del Vayo

actuará no futuro, pero as manifestacións que eu transcribo son auténticas. Se en México
se arbitra un procedemento razoábel, creo que se pode chegar á solución. Eu repetinlle a
Prieto na última xuntanza que non se opoña a que Negrín se presente nas Cortes en función
de xefe de Goberno, argumentando que cada cal dará á súa representación a significación
que queira, pero que algún dereito asiste a quen foi, polo menos, o último presidente do
Goberno da República, para se presentar sequera ante as Cortes.
A miña proposición foi a seguinte: Deben convocarse as Cortes preferentemente en México,
logo do acordo entre todos os sectores no que se acorde: primeiro, cesar en toda liorta:
segundo, presentarse todos ás Cortes: terceiro, admitir a presenza no banco do Goberno
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do dr. Negrín, con quen resten do seu equipo gobernamental: cuarto, escoller ou ratificar a
elección de Barrio como presidente da República: quinto, expresar o desexo ou a condición
de que este presidente, ao escoller a persoa a quen encarga a formación do Goberno
no exilio, o faga co expreso mandato de constituír un Goberno de ampla coalición, sen
exclusións de ningunha natureza: sexto, acordar que nas Cortes non se produza discusión,
deixando para máis adiante a rendición de contas: sétimo, un plan de acción urxente e
decidido para dar unha solución ás chancelarías, substituíndo o actual réxime do xeneral
Franco, trasladándose os organismos de Goberno a Francia para iniciar a reconquista
democrática.
A posición e actitude de bascos e cataláns será obxecto tamén de conversas previas,
onde se trate como problemas conxuntos; primeiro: a nosa liberdade de convocar
eleccións en Catalunya e en Euskal Herria e, de ser o caso, en Galiza, que conclúan coa
nosa provisionalidade, sen necesidade de esperar ao que se faga na República; segundo:
plenas garantías referentes á orde pública, que non debe ser perturbada con inxerencias
estrañas; terceiro: convenio para que as forzas do Exército estean dirixidas nos países
autónomos por xefes militares escollidos de común acordo e os continxentes sexan
territoriais. Existe un caso particular que afecta os bascos, e é o problema de Nafarroa,
sobre o que non insisto, porque está no voso ánimo e a súa solución foi examinada e é así
mesmo urxente e de primeira hora.
Eu xa tiven un aviso de Negrín e de Vayo, que queren estar comigo antes de saír para
México. Segundo vaia tendo máis noticias iréivolas comunicando, pero é necesario
que me teñades informado ao día das reaccións que aí se producen e da impresión que
levaron aí os homes da Xunta de Liberación. Gordon Ordás recibiu un telegrama de Barrio
en que lle pedía con insistencia que eu fose a México. Se a miña presenza é necesaria e
pode contribuír á solución do asunto eu iría, pero para iso tedes que ser moi dilixentes no
exame da situación, para evitar que unha viaxe miña a México resulte infrutuosa. Medios
tendes sobrados para vos entrevistar cunhas e outras persoas. Facédeo con dilixencia.
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Din aquí, aínda que o interesado nada dixo, que Prieto vén operarse e que tardará abondo
tempo en volver a México. A operación é da vista. Estráñame que nada me dixera en San
Francisco. Un destes días chegará aquí, pero é para tomar parte nunha xuntanza organizada
pola agrupación americana que patrocina a Xunta de Liberación. Non sei se a súa ausencia
facilitará a solución ou, pola contra, se por estar el ausente os seus compañeiros a quen
ao meu xuízo mediatiza totalmente, quererán chegar á intelixencia sen a súa presenza.
Refírome aos do Partido Socialista, porque os da Xunta se sentirán entón en verdadeira
Junta de Liberación ou Junta Liberada se el non está en México. É lamentábel - e nisto creo
que bascos e cataláns debemos fixar a nosa atención - que as perturbacións, disputas e
odios persoais que aflixen o Partido Socialista Español, están a causar nos demais tanto
dano. Creo que temos algún dereito a mostrar o noso desgusto en forma clara. Quero
tamén crer que esta vez darán unha mostra de maior cordura. Eu desexaría que así fose.
Persoalmente e no que toca ao noso problema nacional, eu tornei francamente satisfeito
de San Francisco. Se teño a fortuna de estar pronto nesa con vós, relatareivos cousas
que vos agradarán en todos os seus detalles. Direivos só que dificilmente poderá chegar
ninguén a unha solución republicana sen contar con nós. Tamén engadirei que o papel de
Catalunya subiu abondo».
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Capítulo XXVIII
Castelao abraia no Uruguai coa súa arte e a súa palabra
Mentres os republicanos trataban de dilucidar as súas diferenzas en San Francisco, os
galeguistas desexaban celebrar un aniversario. Pensouse que o noveno do plebiscito
autonómico galego era unha data propicia para lembrar esta efemérides e homenaxear ao
Consello de Galiza. O galeguismo quixo aproveitar esta data e decidiu organizar diversas
homenaxes e celebracións en Montevideo.
O día 23 de xuño iniciouse cunha exposición de deseños e estampas de guerra do presidente
do Consello de Galiza, Alfonso R. Castelao. A República uruguaia e concretamente a súa
capital concedeu a aquela expresión artística a máxima importancia, como se fose un acto
cultural uruguaio.
Benvida a Castelao en Montevideo, 1945

Asistiron o presidente da República e catro ministros, ademais das máis prestixiosas
autoridades das institucións culturais daquel país.
Unha sección da publicación basca Euzko Deya no Uruguai describía así a manifestación
artística:
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A ARTE DE CASTELAO EN MONTEVIDEO
O mércores, 13 de xuño de 1945, tivo lugar no Ateneo de Montevideo, o acto inaugural da
Exposición de Estampas realizadas polo eminente artista galego Alfonso R. Castelao, quen

puido comprobar o seu éxito, á que asistiron o presidente da República, Juan José de Amézaga,
o ministro de Defensa Nacional, xeneral arquitecto Alfredo R. Campos, o ministro do Interior,
J.J. Carvajal Victorica, personalidades do foro, artistas, intelectuais e o máis representativo da
sociedade montevideana, como así mesmo, destacados membros da colectividade galega e
numerosos da basca, entre os que lembramos os señores Juan Domingo Uriarte, presidente da
Sociedade Euskal Erria; Pedro Arteche, Dionisio Garmendia, Enrique Berhau, Vicente Amézaga
e Mercedes de Iribarren de Amézaga e o delegado basco do Uruguai, Ricardo Guisasola.
O primeiro maxistrado departiu longa e amabelmente co sr. Castelao, quen recibiu
numerosas probas do éxito da súa mostra, conquistando a través dela a sincera
felicitación que, admirados e con emoción, lle tributaron todos aqueles que viron o fondo
sentimento do seu autor.
Para os que coñecemos algúns dos seus álbums, para os que asistimos a algunha orixinal
representación de Os vellos non deben de namorarse e para os que limos algún dos seus
libros como Sempre en Galiza, a magnitude da súa obra multiforme cobra o inmenso
relevo dun verdadeiro sacrificio que a proteica condición artística, científica e política de
Castelao rende como tributo á súa amada Galiza, e por efecto, á Humanidade.
En canto á calidade, se non fose redundancia dicilo, nas súas Estampas, ben posto ten o
nome, estampou o selo inconfundíbel da súa personalidade, irónica até o padecemento,
pletórica de tráxica beleza, porque é máis fermoso, e é máis valente loitar tamén coas
armas limpas da intelixencia; e velaí até que punto se confunden a calidade e o tema, que
se escarneza o home que profesa ideas. «On ne tue point les idées», «as ideas non se
matan» para os que digan: así aprenderán a non ter ideas...
A través da visión das súas Estampas, un non sabe que ponderar máis, se a execución ou
o contido humanístico da súa alma na súa obra, que se transluce dolorosa e atormentada
pola traxedia vivida de cada un dos seus sentimentos.
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A lenda trilingüe dos debuxos é inútil ante o claro e fondo significado deles, pero necesaria
como unha afirmación máis da universalidade dos seus pensamentos e paixón, que poden
achar acollida dentro da mente e o corazón dos que profesan a súa mesma condición de
afouteza.
Galiza ten nel ao home de verdadeira xerarquía intelectual e anímica que, orgulloso do seu
sangue histórico, vive ao seu pobo en todas as manifestacións da súa existencia, pasadas
ou presentes; e por iso, ao achegarse a el, un aprende a querer a Galiza coa simpatía que
emana a súa persoa.
Carlos G. Mendilaharzu nun acto nacionalista
vasco no Uruguai. 1957

A exposición de Estampas, pois, ao brindar unha mostra sumamente expresiva de arte,
tivo a virtude de emocionarnos, e aínda máis preocuparnos pola causa, que moitas veces
é a nosa e a de todos.
Carlos González Mendilaharzu

Entre os malos recordos da nosa vida, ningún como o dos primeiros días da rebelión
franquista. Vivímolos nun estado mestura de arrepío, consternación e estupor. Vivíamos
en paz; éramos, e seguimos a ser, amantes da concordia con propios e estraños. Que
diferenzas relixiosas, políticas ou sociais fosen axustizadas polo ferro e o lume era para
nós, que desde nenos ocupabamos posicións ben firmes e definidas no campo da relixión,
da política e a socioloxía, algo que nunca puido ter cabida nos nosos conceptos. Porque
non só a nosa fe cristiá, senón tamén a nosa formación patriótica basca, nos acostumaran
a ver no inimigo de hoxe o amigo do mañá; no adversario do presente a aquel que nun
porvir, se cadra moi próximo, ía ser o noso cordial compañeiro no gozo e a defensa
daqueles ideais cuxa verdade e beleza coidamos capaces de iluminar os cerebros máis
pechados e de amolecer os máis endurecidos corazóns.
Críamos, por outra banda, na fundamental eficacia de vinte séculos de cristianismo e
coidabamos tamén que as luces da cultura non se acenderan en van. E velaí que, de
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súpeto, asistíamos ao desencadeamento total de todos os instintos infrahumanos. Aquelas
arrepiantes bestialidades que acostumaramos considerar como casos de lenda, fabricados
para estigmatizar a barbarie de épocas escuras que xa nunca volverían, alzábanse ante
nós cunha realidade viva na cal nos resistíamos a crer. O incendio, o roubo, a tortura, a
violación e o asasinato reinaban por todas as partes; abríranse as comportas da xenreira e
esta, no seu asolagamento, arrasábao todo. O furor homicida alimentábase dos pretextos
máis fútiles ou prescindía de todos os pretextos. Vivíamos en pleno pesadelo.
O tempo e o costume, grandes aliviadores de pesares, tenderon o seu veo sobre os nosos. Eles
e a extensión do mal, aínda que semelle paradoxo. Pero é que ao requirir este a nosa atención
sobre case o mundo enteiro, facía que non puidésemos concentrala tan intensamente sobre a
nosa propia traxedia. Porén, o doloroso aguillón desta volve, con máis ou menos frecuencia, a
abanar até as últimas fibras da nosa sensibilidade.
Así, estes días en que contemplamos no Ateneo desta capital a exposición de Estampas
do eximio galego Castelao. Estamos diante dunha colección de debuxos con que o artista
interpretou maxistralmente os máis interesantes aspectos da traxedia da súa terra. Son cadros
dunha realidade insuperábel en que a alma do gran patriota galego se verteu nestas tintas
sangrantes que berran a aldraxe da Galiza mártir; da Galiza sacrificada aos furores de homes
que dixeron terse alzado pola causa de Deus... «Queiman, rouban e asasinan no teu nome»...
E ao conxuro destas tintas sangrantes, sentimos que, unha vez máis, a traxedia revive
en nós en todo o seu intenso arrepío. Lembramos o derradeiro bico á nosa nai, poucas
horas antes de que os «cruzados» entrasen na nosa vila... Poucas cousas puidemos
quitar na nosa precipitada fuxida, pero entre elas non esquecemos un libro, o noso antigo
compañeiro e que continuou sendo o máis fiel no noso éxodo, o mesmo en terras de
Europa, que no campo de concentración africano, que agora, en América, nestas terras
de liberdade. É o libro, gustado e regustado sen cesar, en que aprendemos a coñecer e
amar o noso bo Mestre; o dos ollos doces e os beizos perdoadores; o que unha soa vez
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vemos brandindo o látego, non para o descargar sobre os lombos da pobre pecadora
confundida senón para botar os mercadores do templo; o que só tiña palabras duras,
terríbeis, estragadoras para unha especie de homes: non eran, non, os publicanos, nin as
pecadoras; eran os escribas e os fariseos, eran os que, constituíndose en monopolizadores
da relixión e depositarios da xustiza, foron e son os autores máximos de toda iniquidade...
Bingen

O éxito artístico de Castelao, como vimos nesta crónica, foi moi grande. Contribuíu a
abrir as portas cordiais do Uruguai ao patriotismo galego. Calculouse que o 30 de xuño
foron visitar a exposición máis de 50.000 persoas que desfilaron por ela, cousa inusitada
realmente en calquera parte.
A directiva do Ateneo solicitou permiso para facer unha edición especial daqueles deseños
e estampas. Castelao accedeu a que a exposición continuase aberta o tempo preciso para
que o público que o desexase puidese contemplar as obras expostas. Pasaron por ela a
chamada sociedade montevideana e o público das clases máis modestas.
Así mesmo, a directiva do Ateneo convidou a Castelao a pronunciar unha conferencia na súa
Castelao falando en Montevideo, 1945

sede. Tras ela, agasallouno cun xantar de honra ao que asistiu a intelectualidade do país.
Tras esta conferencia seguíronse celebrando actos en homenaxe a Galiza. O día 30 de
xuño, máis de 250 representacións das sociedades galegas da República Arxentina
chegaron pola mañá a Montevideo, onde foron recibidas polas autoridades do país e polas
sociedades galegas. Os expedicionarios depositaron coroas de flores ante o monumento
ao presidente da República española, don Manuel Azaña, na praza de Compayns e na
praza de Gernika, como así mesmo nas tumbas que gardan os restos do doutor Perelló,
ex-cónsul uruguaio na Galiza, e do doutor Alvo, no cemiterio daquela capital.
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Seguidamente na Casa de Galiza os expedicionarios foron obsequiados cun refrixerio.
Pola noite dese mesmo día houbo un gran mitin no teatro Ateneo, no cal falou o presidente
da Casa de Galicia de Montevideo, Luna, Sánchez Guisande e os deputados galegos Antón
Alonso Ríos e Elpidio Villaverde, pechando o acto cunha magnífica disertación sobre os
problemas políticos galegos e hispánicos daquela hora o presidente do Consello de Galiza,
Alfonso R. Castelao. Foi este un acto magnífico, de manifestación galeguista, no cal se
verteu o entusiasmo de todos os galegos e a simpatía que os uruguaios sentían por eles.
A conferencia de Castelao publicouse posteriormente en folla á parte, así como na revista
Galeuzca. Polo seu interese reproducímola íntegra.

A POSICIÓN IDEOLÓXICA DE GALIZA
Por Alfonso Rodríguez Castelao
Discurso pronunciado por don Alfonso Rodríguez Castelao no acto celebrado o día 30 de
xuño de 1945, no Ateneo de Montevideo, con motivo do noveno aniversario do plebiscito
autonomista galego.
«Compatriotas e amigos, señoras e señores:
Neste acto galego falamos en castelán porque queremos dirixirnos a todos os españois
demócratas, tendo como testemuñas os homes sempre libres do Uruguai.
Para nós, os galegos, El Plata é algo así como a metrópole ideal dunha Galiza libre, e por
iso viñemos hoxe a esta capital para irradiar desde aquí os nosos devezos de liberdade
republicana.
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Eu debería construír agora mesmo un parágrafo moi brillante para lles dar grazas ás
autoridades deste país, ás súas institucións culturais e artísticas, aos dirixentes desta douta
Casa, ao pobo uruguaio en xeral. Pero con palabras non se demostra o agradecemento;
e eu espero que algún día, cando esteamos alá, na nosa patria, poIdamos demostrar con
algunha obra ou con algún feito o agradecemento que a este país lle debemos.
E vou entrar en materia dicíndovos que non son partidario dos xogos de azar, senón amigo
de falar claro e coas cartas boca arriba. Probabelmente serei algo seco na exposición dos
nosos ideais, pero o suficientemente claro para que todos me comprendan.
Ateneo de Montevideo

O Consello de Galiza, que eu presido, exerce un dereito indisputábel e un deber ineludíbel. O
dereito que todo home ten a defender a liberdade do seu pobo e o deber que pesa sobre os
deputados escollidos por Galiza nas últimas eleccións xerais que se celebraron en España e
que obrigan a cumprir, manter e defender a vontade do pobo galego, expresada no plebiscito
autonomista que hoxe conmemoramos e que se realizou o día 28 de xuño do ano 1936. Agora
ben, no Estatuto plebiscitado hai que distinguir dúas cousas: o documento en si, forzosamente
limitado ás exixencias da Constitución, e o desexo de Goberno propio e vida libre que tal acto
supón, desexo que sempre se manifestou en Galiza a prol do sistema federal, tanto no período
preconstituínte da República de 1873 coma no da República de 1931. (1).
Pero o Consello de Galiza, como dixemos noutras ocasións, non é propiamente un Goberno
formado no estranxeiro para chegar a despois da liberación e sentar na cabeceira da mesa
servida. Esa non podía ser a nosa intención. Alá están os que deben ocupar todos os postos
de honra e, ao crear o Consello de Galiza, nós só aspirabamos a merecer a confianza e a
representación do noso pobo no exilio, para non ser repatriados como cadáveres políticos.
Hoxe podemos dicir, non con vaidade pero si con orgullo, que non só somos intérpretes
do sentir e do pensar da inmensa maioría dos emigrados galegos en América, senón que
representamos a vontade do pobo galego, que vive escravizado e vixiante, esperando

322

a hora da liberación e contando o tempo por noites. E autorizados polos elementos
democráticos de Galiza, e de acordo coas súas indicacións, vou sinalar a nosa posición
ideolóxica respecto aos tópicos que na hora presente absorben as preocupacións do
republicano español ante o período constituínte que se aveciña.

PRIMEIRO PUNTO. A NOSA ACTITUDE RESPECTO Á CONSTITUCIÓN DE 1931
Para defender o noso dereito republicano, o dereito a vivir dentro da lei, non cremos
que sexa preciso enarborar esa bandeira de papel, porque hai moita xente no mundo,
probabelmente mal informada, que lle achaca gran parte de culpa da insubordinación que
afogou as esencias republicanas. E aínda que isto non sexa certo, porque a Constitución
non funcionou, nós cremos que non paga a pena reivindicar a súa inocencia. Aquel Código
foi un monstro político-filosófico, unha creación xurídica, admirábel, se queredes; pero non
foi unha consagración de feitos revolucionarios, máis ou menos consolidados, porque alá só
se producira o derrubamento da monarquía por podremia da súa base. Quero dicir que a
Constitución de 1931 foi un código revolucionario, escrito antes de facer a revolución, e aínda
que non dubido que poida facerse a revolución desde riba, cando se senten os problemas
vivos do país e se presenten os efectos dunha reforma xurídica, é certo, certísimo, que a
Constitución de 1931 morreu ao nacer.., porque non era viábel ou porque o duro clima de
Iberia non era propicio para a vida dun ente sutilísimo, transplantado de Weimar a Madrid.
Pero non se pode negar que a segunda República española tiña unha Constitución ou título
de dereito, para uso externo, e que pode exixírsenos que a respectemos como símbolo,
en atención á súa orixe parlamentaria. Nós non negamos, polo tanto, que a Constitución
do 31 poida ser un magnífico punto de partida para organizar as forzas democráticas
españolas, tanto no interior coma no exterior; pero outra cousa sería que aceptásemos a
imposición dese Código, non como antecedente xurídico, senón como tope ideolóxico das
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nosas aspiracións, porque o día que se restableza a orde republicana en España, será para
abrir un novo período constituínte e non para tornar ao estado constituído, que morreu,
mártir e virxe, moito antes de se producir a guerra civil. E sendo evidente que todos os
pobos do mundo entraron xa nun período revolucionario, máis ou menos declarado, e que
todas as Constitucións están en vías de revisión, sería necio forxar o porvir da República
española e de España sobre un Código morto.
O noso patriotismo busca solucións nun máis alá da Constitución do 31, cuxa orixe
democrática nos infunde respecto, aínda que, en verdade, ela xurdise de preocupacións
abstractas e estrañas á natureza íntima dos pobos españois. Non é unha Constitución o
que nos preocupa. En España non funcionou ningunha e tivo moitas e todas causaron
perturbacións. O que nos preocupa, o que desexamos, é que se organice a representación
política de España, de modo que inclusive, puidésemos prescindir da Constitución. Seica a
ten a admirábel Inglaterra? Tívoa seica a URSS até despois de consolidar a súa revolución?
Pero lembremos o que ocorreu no período constituínte da segunda República española. A
penas se promulgara a Constitución cando os mesmos deputados constituíntes votamos
unha lei de excepción, contraria aos principios liberais da nosa Carta Magna, para
defender a República e as súas esencias fundamentais. E aquilo foi algo así como se
creásemos un corpo de policía para defender o exército. E coa Lei de defensa da República
gobernouse e desgobernouse o novo réxime, á marxe da Constitución. E contade con que
naqueles momentos era posíbel apagar os motores de calquera insubordinación. Pero
agora, agora trátase de restabelecer a democracia en España sobre un volcán de paixóns
e no medio de perigos imprevisíbeis, e non sería asisado que perdésemos o tempo
soñando con ilusións fracasadas.
Eu non creo que haxa un só ex-gobernante da nosa República que se atreva a gobernar de
novo aténdose estritamente aos preceptos liberais da Constitución do 31, e se existise un home
tan atrevido ou tan optimista, nós non o acompañariamos no seu empeño.
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Abaixo a ditadura e viva a Constitución!. Velaí un berro que nos devolve aos tempos
de Isabel II, a Castiza, un berro que repetían os cáncamos da monarquía afonsina nos
tempos- de Primo de Rivera. Pero se só se trata de derribar a ditadura para volver ao
embarullamento constitucional, que nin sequera soubo evitar a guerra civil, eu digo que
iso é tan absurdo como pretender un retorno á nosa mocidade perdida. Pensemos que se
a ditadura de Primo de Rivera arrastrou na súa caída a Monarquía e provocou o chegada
da República, porque todos nos empeñamos en non tornar aos tempos abolidos, non se
considera intelixente quen xulgue a ditadura actual como un episodio intranscendente
e pasaxeiro da legalidade instituída en 1931, porque sobre os cambios que produciu a
guerra civil e a tiranía subsecuente, pesarán en España, ademais, os trastornos do mundo.
Non, amigos republicanos; se en 1931 caeu a Monarquía como consecuencia da ditadura
de Primo de Rivera, é seguro que a ditadura de Franco non só arrastrará na súa caída a
vosa Constitución de papel. Arrastrará, entre outras moitas cousas, o sistema unitario e
centralista herdanza das monarquías absolutas e base do totalitarismo español.
Así, pois, nós resumimos a nosa actitude ao respecto nos termos seguintes: aceptamos a
Constitución de 1931 como punto de partida, pero xamais como tope das nosas aspiracións.
SEGUNDO PUNTO. A NOSA ACTITUDE ANTE UN GOBERNO PROVISIONAL REPUBLICANO
Se tomamos como punto de partida a Constitución de 1931 e se restablecen normalmente
todas as institucións republicanas e, por conseguinte, os estatutos de Catalunya
e Euzkadi, é preciso que se promulgue o Estatuto de Galiza, de modo que as tres
autonomías comecen a funcionar ao mesmo tempo e na mesma hora.
Se o Goberno provisional sufrise unha enchente de legalidade e non se atrevese a outorgar
por decreto a autonomía de Galiza, prescindindo do acordo das Cortes, tal como o prescribe
o artigo 12 da Constitución, entón nós invocariamos o artigo 89 como recurso supletorio
e urxente, co fin de que entremos sen perder un minuto na posesión do noso dereito ben

325

gañado. Se o Goberno provisional necesitase algún precedente, porque en España até os
revolucionarios necesitan precedentes, daquela nós lembrariámoslle cómo se restaurou a
Generalitat de Catalunya, polo Decreto do 21 de abril de 1931, decreto redactado a base
do acordo establecido entre o Goberno provisional da República española e o Goberno
provisional da República catalá.
Pode argumentarse que a Generalitat de Catalunya era un feito consumado e, ademais,
consagrado pola vontade do pobo catalán, en fazaña revolucionaria e triunfante, parella
da que derribou a Monarquía. Pero nós, os galegos, podemos invocar un feito e un mérito
igualmente respectábeis, ou aínda máis respectábeis, de dereito e de xustiza, ante calquera
Proclamación da República Catalá, 14 de abril
de 1931, por Francesc Macià

situación de índole democrática. O feito é que o noso Estatuto tomou estado parlamentario
despois de cumprir estritamente todos os trámites e requirimentos que a Constitución exixía.
O mérito consiste en ter vencido o inusitado rigor con que o Goberno da República tratou a
Galiza (2), impóndolle unha intervención extraordinaria e sen precedentes, a pesar da cal nin
unha soa protesta se formulou nos actos do plebiscito, que gañamos en todas e cada unha das
provincias galegas. E contade con que o plebiscito foi patrocinado por todas as forzas da Fronte
Popular, sen oposición das dereitas. E cando Galiza se perdeu por estar sometida ao réxime
común, morreron asasinados moitos miles de galegos autonomistas, e este plebiscito de
mártires, que vale máis que un plebiscito de electores, consagrou o noso dereito á liberdade.
Por certo que o fracaso do Poder central en Galiza -así o din os nosos irmáns do interiorse fixo patente e definitivo co derrubamento das súas autoridades políticas en xullo de
1936, ocasión en que o pobo galego acudiu a todas as partes, con decisión espontánea, a
defender a causa da liberdade; decisión malograda e condenada ao sacrificio, porque as
autoridades republicanas de Galiza, fieis ás consignas do Goberno central, renunciaron a
toda iniciativa baseada no alento popular e preferiron unha pasividade suicida, en evidente
desacordo co espírito da opinión galega. Así, o fracaso de xullo en Galiza foi un fracaso dos
representantes do poder central e non un fracaso do pobo galego, que pagou co sangue de
moitísimas vítimas o seu amor á liberdade. E se Galiza fose autónoma e tivese un Goberno
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propio, non só se salvaría a si mesma, senón que salvaría a República. Porque Galiza entendédeo ben, amigos republicanos!- é a chave do éxito en calquera empresa española.
En virtude do exposto, nós só podemos avirnos a reducir provisionalmente o noso dereito
se, ao seren restablecidos os Gobernos de Catalunya e Euzkadi, se restaura a tradicional
Xunta de Galiza, para poñer en vigor o Estatuto, aínda que a súa vixencia quede limitada ao
tempo que tarden as Cortes en resolver ou lexislar sobre a materia. Outra condición é que
Catalunya e Euzkadi se aveñan a restabelecer o réxime de Estatutos, outorgados por graza
do Estado, en espera do período constituínte, en que os pobos autónomos deben reclamar
garantías da súa liberdade, en previsión de novos atentados centralistas ou totalitarios.
Baixo estas condicións, nós apoiaremos co maior entusiasmo e con toda lealdade calquera
Goberno provisional republicano.

TERCEIRO PUNTO. A NOSA ACTITUDE ANTE ISO QUE VÉN CHAMÁNDOSE SOBERANÍA DO
POBO ESPAÑOL
Velaí unha cuestión vidrosa, que eu vou tratar con ruda franqueza e absoluta sinceridade.
O Estado español non ten ningún alicerce que poida chamarse verdadeiramente nacional,
como non sexa a vontade de imperio que sobrevive nalgunhas rexións. España non é única e
indivisíbel, como adoita dicirse, porque é plurinacional e, por conseguinte, non debe ser único e
indivisíbel o seu poder público e esa broma que vén chamándose soberanía nacional. Abondará
observar que en España se falan actualmente catro idiomas diferentes, vehículos doutras tantas
culturas e revelación de catro nacionalidades.
Agora ben, os unitaristas republicanos buscan e procuran, para España, a paz, a orde,
a xustiza, a liberdade, o progreso, o benestar e demais bens universais, que nós
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tamén desexamos e procuramos. Pero eles toman a España como se fose unha nación
definitivamente constituída en Estado integral e capaz de atinxir aqueles bens universais por
medio dunha República única e parlamentaria, en que a potestade de lexislar resida nunha
soa Cámara. Velaí a grave cuestión; porque a vontade maioritaria dos españois, convertida
en único poder lexislativo do Estado, anula a vontade dos pobos diferenciados -Catalunya,
Euzkadi e Galiza- que, xuntos, son unha minoría de electores no corpo político de toda
España. E prescindindo de que cada pobo nacional, pola peculiaridade da súa morfoloxía
social e económica, só pode atinxir aqueles bens universais por medio da súa Constitución
política e o seu dereito positivo, nós dicimos que se o poder do Estado ten un límite ante os
dereitos naturais do ser humano, do home, tamén debe telo ante os dereitos naturais dos
pobos, dos seres colectivos, das nacionalidades, que son máis perdurábeis que o home.
Soberanía nacional? si; pero onde hai varias nacionalidades debe haber varias soberanías,
se é que a soberanía é algo que se deba tomar en consideración. E do mesmo modo, eu
digo: Vontade do pobo español? si; pero a representación política que se logra nunhas
eleccións xerais, ao uso dos últimos tempos republicanos de España, é unha expresión
da vontade dos homes, pero non é unha expresión da vontade dos pobos nacionais; e o
que a estes afecta debe ser cousa súa, cuestión que afecte soamente a súa democracia,
a vontade maioritaria dos seus electores. Non esquezamos que a variedade lexislativa é
o único que pode nivelar os avances universais que todos desexamos para España, do
mesmo modo que a lei única é o que produce os desniveis sociais e económicos, que
desacreditan a democracia e provocan a ditadura.
Así pois, nós vémonos obrigados a defender a autonomía de Galiza co mesmo fervor con que
defendemos a de Euzkadi e Catalunya, ante os designios autoritarios da España unitaria e
centralista; pero tamén, ante o falso liberalismo español, que despreza a existencia dos pobos,
aínda que estes queiran vivir unidos e en perfecta harmonía, como se o home puidese ser libre
cando o seu pobo non goza de liberdade. Nunha palabra: nós queremos que os pobos sexan
tan suxeitos do dereito político como son os homes.
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E vou resumir o noso pensamento con ideas recentemente formuladas polas forzas
democráticas de Galiza. O noso movemento baséase fundamentalmente nunha aspiración
de liberdade; pero a liberdade que se lle recoñece ao home en xeral, ao home abstracto,
non satisfai as nosas aspiracións, porque nós non somos seres abstractos: somos homes
concretos, enraizados nunha realidade nacional. Por iso queremos a liberdade, non
soamente como seres humanos, senón como homes galegos, porque non seriamos homes
sen sermos galegos, como os bascos non serían homes sen seren bascos e como os
cataláns non serían homes sen seren cataláns, xa que ninguén pode ser home sen ser o
que realmente é.
Agora ben; a liberdade só é posíbel na democracia, e por iso nós somos partidarios decididos
da democracia. Pero en España, ademais, a democracia só é viábel dentro do sistema
republicano, e por iso nós somos partidarios incondicionais da República; pero a República
ten a obriga de resolver o problema da verdadeira liberdade para todos os españois, e esta
liberdade de todos os españois sería falsa e enganosa se os galegos non fósemos libres ou os
bascos e cataláns non fosen libres. E a República non ten máis que unha maneira de garantir
esta liberdade de todos os españois, e é unindo os pobos diferenciados dentro dun Estado
harmónico, no cal estes pobos teñan a mesma intervención e dentro de cuxo Estado o home
se sinta protexido e satisfeito coa súa lei, que en España ten que ser varia, como son varias
as súas realidades nacionais.
Que se nos fale, pois, da vontade dos pobos españois, e entón estimaremos o fervor
popular dalgúns xerifaltes do republicanismo, porque someten a vontade dos nosos pobos
e as súas aspiracións ao que decida o pobo español mediante un plebiscito xeral, sabendo
que somos unha minoría de electores no censo político de España. Iso non só é inxusto,
senón que, ademais, ofende os principios da verdadeira democracia. Tal proposición agocha
o designio de apuntalar o centralismo e arrastrar a Galiza, Euzkadi e Catalunya no furgón de
cola da República, e iso non o consentiremos.

329

CUARTO PUNTO. A NOSA ACTITUDE RESPECTO Á ESTRUTURACIÓN DEFINITIVA DO
ESTADO ESPAÑOL
Nós defendemos o principio de autodeterminación para todos os pobos que souberon conservar,
a través dos séculos, a súa personalidade nacional e, por conseguinte, defendemos o dereito
de autodeterminación para Galiza, que conserva todos os atributos dunha verdadeira e
auténtica nacionalidade; pero considerámonos autorizados a restrinxir este dereito ao que
é racionalmente xusto, conveniente e posíbel, descartando de antemán o separatismo.
Entendédeme ben -vouno repetir -: descartando o separatismo e avogando por unha unión
pactada de todos os pobos diferenciados de España nun Estado plurinacional e republicano,
capaz de atraer a Portugal.
Díxose moitas veces que o equilibrio democrático de España só pode lograrse por medio
dunha República federal, que suprima os motivos seculares de conflitos e xere, por vías de
liberdade, un ideal común, que non se puido lograr en cinco séculos de política coactiva e
asimilista. Por iso nós tomamos en conxunto o problema de España e dentro del situamos
e definimos o noso. E, polo tanto, non se trata -e quen o digan non din a verdade ou teñen
a intención de enlear as cuestións-, non se trata, digo, de manter diverxencias partidistas,
inútiles e perniciosas, sostidas aínda nestes momentos decisivos, senón de manter actitudes
patrióticas que encaran o porvir de España e se cadra, o porvir da Península.
Claro está que nós estamos tan divorciados ideoloxicamente dos constitucionalistas da
segunda República como o estaba Pi i Margall dos unitarios da primeira. Lembremos que
o gran republicano chegou a dicir na súa desesperación que prefería unha monarquía
federal a unha república unitaria; e nós non dicimos o mesmo porque cremos que
unha Monarquía española xamais sería federal e sempre sería máis intolerante e máis
intransixente que calquera República. E porque somos republicanos temos dereito a
dialogar cos nosos compañeiros de exilio e convencelos de que o réxime de estatutos
non resolve plenamente o problema español, pois o réxime de estatutos se basea na
desigualdade dos pobos e mantén hexemonías anacrónicas e servidumes insoportábeis.
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Calquera pode comprender que os pobos non autónomos, rexidos directamente polas
leis do Estado, serían os donos e señores de España; serían pobos de privilexio, porque
acapararían a soberanía do conxunto español, usarían do máximo poder e da máxima
forza e disporían de garantías inviolábeis, mentres que os pobos autónomos, rexidos
por estatutos indefensos, outorgados por graza e mercé do Estado unitario, vivirían, no
mellor dos casos, como as minorías de calquera organización democrática, sen a menor
posibilidade de se converteren en maiorías. Non se trata, non, de aumentar soamente o
número de atribucións; trátase de as garantir contra calquera agresión do poder central,
tal como se garanten nos réximes federais, desde a Unión Soviética aos Estados Unidos,
pasando por Suíza.
Pola profundidade histórica de España e a súa variedade étnica e tradicional, nós coidamos
que debe superarse o federalismo pimargaliano, baseado na escola filosófica, como o
mesmo Pi e Margall o superaría se vivise no noso tempo e coñecese o claro principio
das nacionalidades. Nós cremos que debe limitarse o número de membros federados ás
nacionalidades que souberon conservar a súa personalidade histórica, a súa autonomía
moral, porque doutro modo, co criterio voluntarioso de antes, veríamos as rexións de
raíz unitaria organizarse en réxime autonómico, sen o sentir nin o necesitar e, ante unha
Castela falsamente multiplicada, non só se romperían os freos da federación, senón
que perdurarían as loitas intestinas. Quero dicir que de non aplicarse a doutrina das
nacionalidades, ficaría en pé a política iniciada polos reis absolutos.
Nós recoñecemos -como non!- a existencia de España como unha realidade xeográfica, que
abrangue toda a península, e entendemos que esta unidade xeográfica debe plasmarse
en forma de Estado federal ou confederal, o máis eficiente posíbel, co fin de lograr o
asentamento definitivo e permanente da paz e a concordia entre todos os españois e
os seus pobos. Queremos unha España forte, seria, capaz de xerar un destino común,
patrimonio de todos, harmonizando nunha coordinación superior todos os intereses de
Castela, Catalunya, Euskal Herria e Galiza.
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Non se trata, pois, de tornar á Idade Media, como acaba de dicir un ilustre republicano
centralista; trátase de crear unha nova España sobre as súas realidades actuais, sobre as
realidades sensíbeis para o sentido común de calquera español. E esta é a nosa actitude
ante o período constituínte que se aveciña para España.

CONCLUSIÓN
Coido que sinalei claramente a nosa posición ideolóxica; e todo o que acabo de dicir é o
Castelao nun xantar na súa honra en
Montevideo

que diriamos e sosteriamos en calquera asemblea, congreso, conferencia ou xuntanza
conxunta de representantes republicanos españois; pero, desgraciadamente, fóxese das
discusións útiles e espállanse os actos negativos, que teñen moi pouco de políticos, se a
política é cortesía ou arte de conducir os asuntos públicos. Nada tería de estraño que a
causa do republicanismo español sufrise quebranto por querelas de fondo político, social
ou económico, tal como a sofren outras representacións no desterro, pois estamos a vivir
os comezos dunha fonda revolución. O inaudito, o incríbel, é que a discordia republicana
española proveña, en gran parte, de que dous homes eminentes, dun mesmo partido, e
antigos amigos, se neguen a darse a man, ou que un deles non lla queira dar ao outro,
e que por este motivo se arme unha división belicosa, como de cans e gatos, que fixo e
segue facendo imposíbel a concordia republicana que desde España se vén reclamando
con insistencia. Isto a nós parécenos irracional.
Levamos máis de seis anos e medio asistindo a un espectáculo degradante, e se en
vez de alentar unha guerra de inxurias, que só aproveita a Franco e aos monárquicos á
espreita, se discutisen os problemas fundamentais de España, aínda que a liorta causase
mortes, é seguro que a estas horas non só teriamos unha dirección política única e un
plan de goberno para consolidar o estabelecemento da República, senón que se gañaría
o respecto internacional que a nosa causa merece e necesita. Porque dos ideais puros
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sempre se cede unha gran parte, cando de boa fe se busca a paz despois da guerra, pois
non hai dúbida de que aos doutrinarios empedernidos os leva a corrente -é máis firme un
xunco que un poste de telégrafos- e só triúnfan as ideas que se amoldan ás realidades.
O absurdo e inconcibíbel é que o enxeño extraordinario dalgúns republicanos se dedique
a converter as cuestións adxectivas en problemas substantivos e insolúbeis, pondo en
perigo os froitos, en potencia, do heroísmo e martirio dos nosos pobos.
Imaxinémonos que a capacidade de o destruír todo e non construír nada fose capaz de
derrubar a Franco sen lles ofrecer aos arquitectos do equilibrio de Europa unha solución
republicana, solvente e responsábel, e que por deficiencias orgánicas do republicanismo
español, malia a xustiza que nos asiste, se fixese posíbel a restauración da Monarquía en
España, deixando latente a guerra civil e estéril toda esperanza renovadora. Cal non sería
a responsabilidade dos republicanos expatriados ante os españois do interior, que sofren
desterro na propia patria!
Nós non sementamos discordia, nin abrimos abismos insalvábeis, nin adoptamos ningunha
actitude combativa fronte a ninguén, nin sequera contra os que nos inxurian sen motivo.
Isto prácenos dicilo; pero con tranquilizar a nosa conciencia e pór a pan pedir os causantes
da desfeita republicana, nada gaña o noso pobo e a causa que defendemos. Por iso, ao
coñecer os propósitos xenerosos do presidente dos bascos, don José Antonio de Agirre,
non só o aplaudimos e felicitamos, senón que, ademais, lle ofrecemos a representación do
Consello de Galiza, para nos incorporar incondicionalmente á súa misión conciliadora. E
como o presidente Agirre, na súa inmensa bondade, aínda segue traballando e ten algunha
esperanza, eu non debo afrouxar os freos da miña indignación e tristura, nin podo dar
renda solta aos meus xuízos, aínda que vexa que se esgotan os últimos minutos dunha hora
propicia, a hora de nos unir para derrubar a Franco e recobrar a liberdade.
Séxanos permitido dicir que os chamados separatistas estamos unidos, non só entre nós,
senón cos nosos pobos, e que estamos desexando que se unan os separadores, e se eles
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non se unen, non por iso imos chorar, como se se tratase dunha desgraza irreparábel, pois
a nosa misión é máis patriótica que política e só terá fin o día que gañemos a liberdade
das nosas patrias.
Que importa que fracasasemos na esperanza de ver unidos no desterro a todos os
políticos republicanos! Os galegos, bascos e cataláns, unidos en Galeuzca, lamentariamos
este grave episodio; pero a nosa última misión é moito máis alta e sagrada. A nosa gran
misión non colle na España actual, pois só se cumprirá cando vexamos unidos todos os
pobos peninsulares. E nesa cobiza de crear un Estado que abranga toda a península,
Galiza ten un papel principal, ben sinalado nas palabras proféticas do bardo Pondal:
<A luz virá para a caduca Iberia
dos fillos de Breogán>.
Dixen».
(1)

Foi Antolín Faraldo quen iniciou o movemento político de liberación galega. Así,

na famosa Asemblea de Lugo do ano 1843, a reacción foi tan xeral que só por un voto se
Conferencia de Rodolfo Prada verbo Antolín
Faraldo en Buenos Aires

rexeitou a proposta de Faraldo sobre se Galiza debía ser ou non independente.
As ideas federais viñeron dar un novo contido político ao movemento sentimental e
cultural do noso país, iniciado por Nicomedes Pastor Díaz, propulsado en 1855 por Vicetto
e Murguía desde o Clamor de Galicia, e ben axiña afirmado gloriosamente pola obra dos
poetas en lingua galega. Así, en plena revolución de 1868, trazou Sánchez Villaamil un
plan de Facenda cantonal, como complemento da Constitución política do Estado Galego.
Pero foi en Santiago, o día 22 de xuño de 1873, onde se reuniu unha Asemblea popular
co obxecto de exercer o dereito de iniciativa de Galiza, de acordo cos principios federais.
Daquela xuntanza, cuxa acta asinaron cincocentos corenta e cinco delegados, saíu un
vibrante manifesto autonomista e ficou constituído un directorio, que viu interrompidas as
súas tarefas ao caer a primeira República.
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O proxecto de Constitución para o futuro Estado Galego é un exemplo único na historia
política do século XIX en España. Este proxecto formulouno o Consello Executivo de Galiza
e saíu definitivamente discutido, votado e sancionado pola Asemblea Federal do Territorio
Galego, reunida na cidade de Lugo o día 2 de xullo de 1887. Di así o seu artigo segundo:
«Esta rexión eríxese en Estado autónomo ou soberano, e adopta a forma democráticarepublicana federal para o seu Goberno».
Pero non soamente era federal para España, senón confederal para os Estados
peninsulares, como se pode ver no último parágrafo do mesmo artigo segundo. «...Así
mesmo, aspira á Confederación Ibérica, e desde entón coñece a obriga de coadxuvar
incesantemente para acadar da Nación Portuguesa unha eterna alianza pactada sobre a
base do mutuo consentimento e a vontade de ambos os pobos».
Alfredo Brañas imprime, no ano 1889, o seu famoso libro El Regionalismo, que compendia
en doutrina autonomista os sentimentos permanentes de Galiza, cando Prat de la Riba era
aínda un estudante. Con La Patria Gallega difúndense por toda Galiza os ideais de Brañas,
e no seu discurso de apertura de curso universitario en 1892, concreta en dezaseis
puntos todo un programa de Goberno galego, o máis avanzado que rexistra o movemento
autonomista en España. E o mesmo ano en que Catalunya suxería as súas aspiracións
autonomistas, por medio das Bases de Manresa, xa a cuestión galega era un movemento
patriótico perfectamente definido.
As Irmandades de Fala, a Irmandade Nazonalista e o Partido Galeguista, coas súas eficaces
asembleas en Lugo (1918), Santiago (1919, 1932, 1933, 1934 e 1935), Vigo (1920),
Monforte (1921), A Coruña (1922 e 1930) e Pontevedra (1931), sempre defenderon o
principio de autodeterminación para Galiza, dentro dun Estado federal.
En 1930 fundouse a Organización Republicana Gallega Autónoma (ORGA) cuxo manifesto
primeiro, dirixido á opinión galega, di así: «Para nós foi e é razón de existencia: a
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instauración en España da República Federal. Non queremos máis, pero tampouco non
admitimos menos».
O famoso pacto de Lestrove (16 de marzo de 1930), asinado entre todas as forzas
republicanas de Galiza e que serviu para designar o representante galego que tiña que
concorrer á famosa xuntanza republicana de San Sebastián, tomou, entre outros acordos,
o seguinte: «...e a República debe ser federal, porque tal é o sentir dos republicanos,
conscientes de que o federalismo achega o Goberno ao pobo, adaptándose ás peculiaridades
rexionais, tan varias pola historia e o carácter do pobo español, e garante a liberdade».
Ao presentirse a chegada da segunda República española, o Seminario de Estudos Galegos
propúxolles aos republicanos de Galiza un proxecto de Estatuto autonómico, que saíu á
luz o día 6 de maio de 1931 -aos vinte e dous días de ser derrubada a monarquía-, cuxo
proxecto foi o primeiro que se formulou con tal obxecto. O seu artigo inicial di así:
Pazo de Hermida. Aquí as forzas republicanas
galegas asinaron o Pacto de Lestrove

«Galiza é un Estado libre dentro da República Federal española».
Aínda non se tiña convocado a Cortes Constituíntes cando a Federación Republicana
Galega celebrou unha magna asemblea de todos os grupos e elementos afectos ao novo
réxime en Galiza. Esta magna asemblea reuniuse na cidade da Coruña, no día 20 de maio
de 1931, e redactou as Bases para o Estatuto Galego, cuxo artigo primeiro di así:
«Galiza é un Estado autónomo dentro da República Federal española».
Velaí demostrado claramente o espírito federalista de Galiza e sinalada a nosa obriga de
superar o réxime de estatutos, ante a proximidade dun novo período constituínte, que nos
levará á terceira e definitiva República española.
(2) Como é sabido, nos actos do plebiscito autonomista de Catalunya e Euskal Herria sur
non se estabeleceu ningunha intervención especial, e tanto a Generalitat de Catalunya
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como as deputacións bascas dispuñan dunha ampla autorización do Goberno da República,
concedida antes de se ter iniciado os trámites legais para a obtención dos estatutos.
Pois ben, Galiza pediu un decreto que lle permitise realizar as dúas probas exixidas polo
artigo 12 da Constitución, tal como se lle concedera a Catalunya e Euzkadi; pero Galiza
só recibiu a calada por resposta. E a pesar desta incorrección do Goberno da República,
que delataba a súa mala vontade, os concellos galegos reuníronse para cumprir a primeira
proba; pero non podían levar a cabo a segunda, ou sexa o referendo plebiscitario, porque
ningunha entidade xurídica de Galiza tiña autoridade para convocar os electores e abrir
os colexios. Cumpría pois, un decreto da Presidencia do Consello de Ministros. Despois,
o comité designado polos concellos galegos dirixiuse novamente ao Goberno, e despois
de insistentes xestións e de peticións directas, sen faltar os rogos parlamentarios e, por
último, unha interpelación dos deputados galeguistas, o Goberno dignouse conceder un
decreto arbitrario, dado en Madrid a 27 de maio de 1933 e aos cinco meses de lle ter sido
pedido. Velaí algúns anacos do dito decreto:
«Artigo 1°. Aprobado o proxecto de Estatuto de Galiza pola maioría dos concellos da rexión,
integrada polas provincias da Coruña, Lugo, Ourense e Pontevedra, confíreselle ao Comité
Central de Autonomía, nomeado en virtude de acordo da Asemblea de Concellos celebrada
en Santiago durante os días 17, 18 e 19 de decembro de 1932, a facultade de sometelo a
referendo plebiscitario para cumprimento do trámite que estabelece a alínea b do artigo 12 da
Constitución da República».
«Artigo 4°. Poderán designar interventores nas mesas electorais os concellos e deputacións da
rexión, as cámaras oficiais de colexios profesionais oficialmente recoñecidos, a Universidade
de Santiago, a Academia Galega e as asociacións patronais e obreiras legalmente constituídas
na data desta convocatoria, entendéndose limitado este dereito ao territorio en que exerzan
xurisdición as entidades enumeradas».
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«Para exercer este dereito, abondará que a entidade que queira facer uso del comunique,
con catro días de anticipación á data do plebiscito, aos presidentes das xuntas municipais
do censo electoral da localidade onde desexen tal intervención, os nomes dos designados
para exercela, cuxo número non poderá exceder dun por cada mesa e entidade».
«Os presidentes das xuntas municipais do censo electoral darán conta dos ditos
nomeamentos de interventores á Xunta Provincial da provincia respectiva e, de non
recibir orde en contrario, poranos en coñecemento dos presidentes das mesas electorais a
véspera do día sinalado para a votación, co fin de que estes tomen posesión do seu cargo,
facilitándolles o exercicio do seu cometido».
A arbitrariedade deste intervencionismo ponse de relevo ao ver que quedan excluídas as
sociedades agrarias, que son a representación xenuína do traballo en Galiza pois, segundo
a lei vixente daquela, os labradores galegos nin eran patróns nin eran obreiros; de modo
que os comerciantes, os industriais e os obreiros tiñan dereito a intervir, dereito que se
lles negaba aos labradores... E con esta ignorancia das realidades galegas seguen os exgobernantes da República emitindo xuízos negativos acerca da vontade do pobo galego.
Neste xantar dirixiu a palabra en nome dos bascos o delegado Ramón Aldasoro, que
viaxara desde Buenos Aires a Montevideo xunto ao deputado basco José María Lasarte, ao
conselleiro da Generalitat Manuel Serra i Moret e o deputado Pelayo Sala.
O domingo 1 ° de xullo, coa presenza das autoridades de Uruguai, o concurso da banda
municipal de Música e do coro da Casa de Galicia, rendeuse homenaxe á memoria do prócer
da independencia uruguaia, xeneral Artigas, na praza do seu nome e ante o seu monumento.
Foi depositada aos pés deste unha ofrenda floral pola colectividade galega. Pronunciou no
acto un discurso o deputado galego Antón Alonso Ríos en nome do Consello de Galiza.
Ao mediodía do domingo tivo lugar un gran xantar homenaxe ao Consello de Galiza, ao
que asistiron máis de 1.500 comensais, de xeito que resultou un espectáculo de inusitado
volume, expresivo do entusiasmo galeguista e do ambiente de afecto e adhesión con
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que este contaba no Uruguai. Falaron ás sobremesas o poeta uruguaio Casal, Ramón
María Aldasoro en nome do Goberno basco e Manuel Serra Moret en representación de
Catalunya. Asistiron representacións dos demócratas republicanos, ademais de moitos
uruguaios. O señor Castelao falou en galego finalmente, desenvolvendo unha das súas
magníficas pezas oratorias que provocou a emoción de todos os presentes. Fíxoo en nome
do Consello de Galiza. Neste momento foille entregado ao señor Castelao o titulo de socio
de honra da Casa de Galicia de Montevideo.
O día 2 de xullo, o presidente da República uruguaia cos seus ministros dispensou unha
recepción moi cordial ao Consello de Galiza e o intendente municipal de Montevideo
obsequiou tamén ao mesmo Consello. Pola tarde e pola noite dese mesmo día o Consello
foi agasallado pola Agrupación Montevideana de Galeuzca e polo Centro Republicano.
Ofrenda floral no monumento a Gernika en
Montevideo, 1945

O día 3, Castelao pronunciou no Ateneo a conferencia á cal foi convidado por esta
institución, presidindo o acto Vaz Ferreira, presidente da dita casa de estudo. O
conferenciante foi obsequiado cun xantar.
O día 4 a Casa de Galiza agasallou nun acto íntimo ao presidente do Consello de Galiza
quen, por ter que tornar a Buenos Aires, se viu obrigado a declinar outros diversos
agasallos.
Na súa primeira saída oficial, o Consello de Galiza suscitou a máis calorosa adhesión,
non só das afervoadas organizacións galegas da Arxentina e Uruguai, senón tamén da
opinión daquel país. Miles de galegos de ambas as beiras do Prata viviron con intensidade
aquela xornada, que tan elocuentemente falaba do tenso ambiente galeguista daqueles
momentos.

Ofrenda floral na praza Lluís Compayns en
Montevideo, 1945
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Capítulo XXIX
Churchill nunha festa basca
San Francisco puxo en evidencia unha vez máis a fonda división entre Prieto e Negrín, que
non tiveron a capacidade suficiente para presentar unha fronte común. Da amargura deste
primeiro gran fracaso daba boa conta o editorial de EUZKADI de Chile:

PALABRAS CLARAS
A CAUSA REPUBLICANA EN SAN FRANCISCO
Rematou xa o seu labor a Conferencia de San Francisco. Os delegados das nacións
participantes venceron xa, afortunadamente, os obstáculos que se lles foron presentando
e aprobaron o texto definitivo da Carta das Nacións Unidas, que trata de diversos aspectos
que deben considerarse para a seguranza mundial. Na nova Sociedade de Nacións, non hai
lugar para a España de Franco. Ao amigo de Hitler e Mussolini pecháronlle as portas de xeito
definitivo. O seu réxime imposto coa axuda de Alemaña e Italia, foi denunciado e desafiuzado
na confraternal colaboración de todos os pobos con espírito de liberdade e democracia.
Aproxímase a etapa final do desaloxo de Franco do poder; ela virá polos seus pasos, a
condición de cumpriren os interesados o vello refrán «a Deus rogando e co mazo dando».
Cartaz de apoio á república.
Gran Bretaña, 1939

E ben, cumpriron os dirixentes republicanos o seu deber de aproveitar a excepcional
oportunidade de San Francisco, dando co mazo, é dicir, traballando coa máxima eficacia?
Cremos ter non só o dereito, senón o deber de formular a pregunta, pois non formamos
no coro dos que todo o esperan do próximo e pasan o día desde os cafés á espreita das
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intencións das chancelarías sen se crer obrigados a ningún sacrificio en favor do propio
porvir individual e nacional. E tampouco nos conformamos doadamente coas novas de
visitas de tal dirixente a cal chanceler ou delegado suramericano, ou con informacións
de prensa máis ou menos inspiradas. Todo isto pode estar moi ben e ser necesario, se
non se trata de fogos de artificio, de facer como que se fai. O momento exixe máis e a
conferencia mundial requiría dar forma definitiva á unidade dos republicanos.
Todos os republicanos deben ter o valor de ver a realidade e saír da súa pasividade
ante os dirixentes que, polo visto, non comprenden o momento que vivimos e non se
sobrepoñen a pequeneces insignificantes, ante a necesidade de atopar un sistema único
de goberno capaz de substituír o franquismo.
Cos republicanos, os demócratas de todo o mundo agardaban que con ocasión da
coincidencia de dirixentes republicanos na cidade do Pacífico se fixese algunha
manifestación de unidade republicana. Se non un acordo total, cando menos un anuncio
Nenos republicanos refuxiados
na Gran Bretaña

concreto de coordinación de actividades, ou unha declaración conxunta era de esperar
e aínda de exixir. Nada disto se manifestou e nin sequera se realizou unha entrevista
entre Prieto e Negrín, os dous polos da discordia. Só a voz do lehendakari Agirre,
exercendo a representación de bascos, cataláns e galegos, ratificada para a conferencia
en comunicacións das respectivas autoridades que a prensa deu a coñecer, tratou
reiteradamente de conseguir un acto positivo de unidade antifranquista.
Poden os distintos sectores republicanos formarse a idea que lles guste do acontecido, pero
ninguén pode evitar que o xuízo da opinión mundial se inspire na realidade das condutas
que neste caso, unha vez máis, digámolo lamentándoo e sen enganos, denunciou división.
Tal vez a alguén lle pareza exaxerado este comentario, ante a posibilidade de que o
acordo entre os dirixentes non tarde en chegar. Pola contra, entendemos que a crítica
pasada entraña unha lección para o porvir e parécenos que non podemos permitirnos o
luxo de dar malos pasos ou de non dar os exixidos pola necesidade da causa común, que
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xa ten moitos inimigos -non o esquezamos- para que se poidan cometer erros ou omisións
como os que comentamos.
O certo é que se desaproveitou a oportunidade de San Francisco, mellor é dicir a verdade que
disimulala ou desfigurala, como nun artigo dun dirixente republicano publicado nun semanario
arxentino sobre o mesmo tema destas liñas, no cal se descoñece a presenza e actuación do
lehendakari Agirre en San Francisco -recollida repetida e extensamente por todos os xornais
do mundo- e se omite no cadro detallado das forzas republicanas ao movemento coincidente
de cataláns, galegos e bascos, ou sexa Galeuzca. Nós preferimos falar con franqueza e porque
así se fixa a responsabilidade de cada un se contribúe mediante a claridade á causa da unión,
que para ser auténtica e perdurábel require que se estabeleza sobre o respecto mutuo.
O 15 de xaneiro Churchill anunciara que a España franquista non sería convidada a
ingresar na ONU. Acabada a guerra e por aqueles días de xullo Churchill, que daquela
xogaría un papel equívoco co réxime franquista, decidiu tomar uns días de descanso. A
prensa internacional deu así a noticia:

CHURCHILL NUNHA FESTA BASCA
Por Montague Taylor
Correspondente de Reuter.
San Juan de Luz, xullo 12.- Churchill, neste seu quinto día de vacacións, estivo moi
ocupado asistindo a unha festa local basca que se deu na súa honra nos sombreados
parques do castelo de Bordaberry, onde habita.
Entre os asistentes á cerimonia rexional encontrábase o xeneral Astier Vilatte, en cuxa
residencia en Marrakech, Marrocos, convaleceu Churchill despois da Conferencia de
Teherán no mes de novembro de 1943.
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Unha canción de grazas
Unha das notas máis sobranceiras desta festividade foi a improvisación dunha canción
dando as grazas a Churchill pola súa axuda na liberación da rexión dos nazis, que foi
entoada por un trobador basco.
Despois de presenciar unhas danzas rexionais, regaláronlles ao primeiro ministro, á súa
señora e á súa filla, unhas boinas bascas e a Churchill especialmente unha makhila, antiga
arma basca que é como unha especie de baioneta. Unha anciá basca declarou ao facer os
agasallos das boinas: «Unha para o oso grande, outra para a nai e outra para a osiña».
Churchill amósase agradecido
Churchill, a continuación, dixo en francés: «Espero que o pobo do País Basco, xunto
coas grandes nacións do continente de Europa e coas outras grandes nacións dos outros
Winston Churchill

continentes, participe na reconstrución dun mundo mellor».
Churchill deu as grazas a todos os que procuraron facerlle a estadía o máis agradábel
posíbel pois, segundo el, necesitaba esta vacación despois das fatigas da guerra.
Foi unha verdadeira mágoa que os desexos do Oso Grande quedasen só en palabras...
Franco estaba preocupado polo xiro que comezaban a tomar os acontecementos. O 19
de xuño a ONU prohibira a súa admisión porque era un Goberno de forza. O 22 de xuño
Franco pechara a fronteira con Francia e o 13 de xullo fixera aprobar nas súas Cortes o
chamado Foro dos Españois.
Non lle quedaba máis remedio ao ditador que tratar de vender outra imaxe e o 20 de xullo
procede a realizar cambios no seu Goberno e a pronunciar un discurso que é rexeitado por
todos os demócratas. Euzko Deya de México falaba así deste:

343

O DISCURSO DE FRANCO
O tan esperado discurso do xeneral Franco defraudou a todo o mundo. Ningunha novidade
contén en relación con outras alocucións pronunciadas polo xeneral rebelde. Constitúe a
reafirmación do réxime totalitario falanxista instituído en virtude da sublevación militar de
1936, que apoiou e desexou durante a guerra o triunfo das armas do eixe Roma-Berlín,
e que actualmente dilúe os seus efectos nunhas manifestacións confusas e incoloras de
neutralidade, que a ninguén poden enganar.
A reforma realizada polo Caudillo na composición do seu Goberno, nada modifica a esencia
e a natureza do réxime fascista español. Redúcese a un mero troco de persoas, e se do
dito Goberno sae o destacado falanxista Arrese, a el entra o máis destacado e veterano
falanxista Fernández Cuesta. Mentres o réxime español estea dirixido polo xeneral Franco,
e asentado sobre os vinte e seis puntos da Falanxe e sobre a realidade do Partido único
e oficial, calquera mudanza nas persoas ou nos anuncios, para futuros incertos, deixa
intacto o réxime político elevado ao poder pola axuda militar de Hitler e Mussolini, e
fica excluído do concerto dos pobos libres e pacíficos do mundo, segundo o acordo da
Conferencia de San Francisco.
O anuncio de que o réxime franquista marcha cara á forma tradicional, é dicir, cara á
restauración da monarquía, non é novo. En repetidas ocasións Franco, xa desde hai anos,
vén anunciándoo. Dúas condicións fundamentais fixa o xeneral rebelde para restaurar a
monarquía. Que sexa proclamada pola súa iniciativa, ben que esta sexa tramitada polos
pretendidas Cortes que el mesmo designou; e que a monarquía que el chama tradicional,
acate o espírito de Falanxe e as esencias do movemento, vulgarmente coñecido como
sublevación militar-falanxista.
Nin Franco, que posúe poderes adquiridos, nin as súas Cortes, debidas ao seu
nomeamento ou á designación de supostas autoridades nomeadas polo Caudillo, e que
nada teñen que ver coa vontade popular nin coa soberanía dos pobos peninsulares,
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pode por si instaurar un réxime monárquico, e se o fixese, o novo réxime monárquicofalanxista pecaría da mesma eiva de nulidade xurídica do que adoece o réxime falanxista
que pretende darlle a vida. O axioma de que o que é nulo ao principio non pode validarse
polo mero transcurso do tempo, ten clara aplicación a esta pretendida sucesión política.
A monarquía, nacida de costas á vontade popular, restaurada para manter o espírito de
Falanxe e as esencias da sublevación ou movemento, presentaríase como un réxime
belixerante, e estaría condenada a desaparecer no momento mesmo en que os pobos
peninsulares estivesen en condicións de expresar a súa vontade. Xa cremos moi
esgotadas as posibilidades de vida dunha monarquía en España, mais se polo camiño que
sinala no seu discurso o xeneral Franco ficase implantada, podemos asegurar, sen ningún
xénero de dúbidas, que as posibilidades da dita institución desaparecerían para sempre.
A realidade política dinos que a Falanxe e o militarismo español non se dispoñen a
desaparecer, deixando o campo libre a unha evolución normal e pacífica que aforre
convulsións e sangue. Están dispostos a aferrarse ás súas posicións, mantendo no poder
durante todo o tempo que poidan o xeneral Franco. Cando por asfixia exterior, sexa fatal a
desaparición desta persoa, o falanxismo e o militarismo español tratarán de se perpetuar
no poder utilizando un pretendente que, coa fachada da monarquía tradicional, manteña
viva a Falanxe e a posición dominante e privilexiada do militarismo español. Non se
engane ninguén; estes non se van. Hai que botalos.
Pero Galeuzca seguía movéndose. Mentres preparaba a edición da súa revista non
perdía oportunidade para manter a coordinación con celebracións, comidas, homenaxes,
conferencias e toda aquela plataforma que servise para amosar a unidade e expor os
puntos de vista do momento.
Unha nova proba diso foi a celebración do día de Galiza en Buenos Aires, celebrado o 22
de xullo con motivo da festividade de Santiago.
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Para tal efecto, no Gran Cine Rex tivo lugar unha gran festa artística organizada polo Centro
Galego. Unha gran concorrencia encheu enteiramente o local, de dimensións monumentais.
O presidente do Centro Galego, Manuel Otero, pronunciou unhas palabras que falaron ao
sentimento do pobo galego, representado en gran número no acto. Anunciou entón que o
Centro instituíra dous premios de 4.000 pesos para os mellores traballos literarios dedicados
anualmente a Galiza e que, así mesmo, organizara concursos análogos entre os alumnos da
Facultade de Filosofía e Letras e os colexios nacionais.
Seguidamente os coros dirixidos polo mestre Balaguer entoaron o poema de Rosalía de
Castro Negra sombra.
A continuación o doutor Gumersindo Sánchez Guisande pronunciou unha disertación, na
cal fixo un verdadeiro alarde erudito describindo a historia de Santiago de Compostela.
Refuxiados republicanos cara
a Gran Bretaña, 1939

O panorama histórico e sentimental de Galiza foi exposto polo orador nunha brillante
exexese que arrincou grandes aplausos e que emocionou fondamente a concorrencia.
Diversos números de alta calidade artística completaron o vasto programa da festa.
Un destes números estivo a cargo do coro basco Lagun Onak, que interpretou varias
obras corais galegas e unha arxentina, logrando a súa actuación un resoante éxito. Os
cantantes, dirixidos polo Padre Luis Mallea, mostraron un acabado coñecemento do
cancioneiro galego; o magnífico concerto foi radiado pola Emisora Belgrano.
Numerosos arxentinos acompañaron aos galegos na festa, así como nutridos continxentes
doutras colectividades, entre as que non faltou a presenza de varias personalidades dos
medios bascos. O delegado basco na Arxentina Ramón M. Aldasoro asistiu á demostración,
acompañado do embaixador de Colombia en Buenos Aires, doutor Gustavo Santos, que
se mostrou encantado da festa en xeral e que expresou o seu entusiasmo ante o labor
desenvolvido polos cantantes do Lagun Onak.
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Pola súa banda e desde México, Telesforo Monzón escribíalle unha carta a José Antonio
Agirre na que lle pedía que impulsase Galeuzca:
«Querido lehendakari:
Recibido o teu telegrama, quero ante todo felicitarte polo obtido cos cataláns. É
magnífico e en gran parte atribúoche o éxito, pois xa se ve que foron moi frutuosas as
túas conversas con Tarradellas e Pi i Sunyer. Non coñezo o programa básico do novo
Goberno catalán, pero o feito de se ter logrado a unidade, é un gran paso e, por outra
parte Pi i Sunyer debe merecernos a todos confianza. Creo que fixemos ben en non
comprometernos por un sector nin por outro mentres estes se mantivesen divididos e
agora, en troques, faise necesaria unha plena coordinación basco-catalá, para a acción
común. Debemos procurar que o Consello de Galiza se forme canto antes e opino que
as conversas ante os españois deben ser levadas en nome de Galeuzca. Ignoro as
xestións que nese sentido puideras realizar en Francia e en San Francisco. Polo mesmo,
éme imposíbel aconsellarche sobre a conveniencia da túa viaxe a México. No que si
insisto é na miña vella crenza de que non debemos pormos oficialmente a falar cos
españois, sen antes termos posto previamente de acordo bascos, galegos e cataláns e
ter convido nunhas reclamacións comúns. Que a Constitución e os estatutos puidesen
servirnos a todos dun certo punto de partida; con tal de que se considere a necesidade
de modificalos, -refírome aos estatutos-, durante o período transitorio e quede entendido
que deberá ser, no seu día, respectada a vontade do noso pobo, libremente expresada.
Coido que foron estes os puntos aprobados en New York e vexo que soubeches cumprir
con éxito a primeira xestión que che recomendou o Goberno: contribuír á unidade catalá,
para poder chegar canto antes ao Pacto de Galeuzca. Ignoro a maneira de pensar de
tantos compañeiros e amigos cos que mantiveches relación durante estes meses e cuxo
pensamento nos sería moi útil coñecer. Recibido o informe da túa viaxe, deduzo o gran
labor que realizaches. Teño grandes desexos de coñecelo polo miúdo».
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Capítulo XXX
Agora teño un traballo cómodo
José Olivares Larrondo (Tellagorri) era un dos tres directores da revista Galeuzca, formada
por un basco, un galego e un catalán. Para falar da publicación escribiu un magnífico
artigo onde conta unha anécdota de Castelao, co que se entendía moi ben. Baixo o título
que dá nome ao capítulo, escribiu sobre a publicación cuxo primeiro número saíu en
agosto de 1945:
Se de algo presumín eu ao longo de toda a miña vida foi de ter alma de lacazán; pero non
dun lacazán calquera, dun deses loubáns vergoñentos que se ruborizan cando alguén os
sorprende tomando o sol no inverno ou á sombra no verán, senón dun lacazán integral, a
conciencia, enxebre e a cara descuberta, disposto a facer campar no meu escudo o lema
de «Nada como a nada», ou «Viva o cero», ou algo polo estilo. Pois ben, levo xa trinta e
cinco anos traballando sen parar, e o que é máis triste, traballando cada vez máis.
Aquí, en Buenos Ares, eu érgome ás cinco da mañá, almorzo, sento nunha cadeiriña baixa
que hai na cociña e póñome a fumar e a ler novelas, xeralmente intranscendentes até
chegar á última páxina, e ás veces nin sequera. Despois desa lectura, único entretemento
do día, saio á rúa e métome no café da esquina, a almorzar outra vez e a oír o que queira
contarme o camareiro, un galego anarquista; coa súa amizade e confianza no verán
acostumo dar, nesas primeiras horas do día, fermosos paseos hixiénicos polas rúas e
parques da cidade, pero agora estamos a baixo cero, e se saio da cociña despois de deixar
a novela policial sobre un tallo, é para entrar no café, coa boina metida até as cellas e
ergueito o colo do abrigo.
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Traballo na secretaría durante todo o día, salvo unha pequena sestiña que boto despois de
comer, e ao final da xornada póñome a escribir cousas para os cen semanarios e revistas que
quitamos en América os bascos que, por non termos escrito nada durante todos os séculos
pasados, nos estamos desquitando agora. Total, que ás nove da noite, máis podre ca unha
bévera, volvo á casa, ceo e á cama, até as cinco da mañá seguinte. E esta é a miña lacazanaría.
Pois agora, por riba de todo iso, un traballo máis. Agora imos facer unha revista; a revista
Galeuzca, editada por galegos, cataláns e bascos. Demasiado sabemos que a súa aparición
vai dar lugar a que os imperialistas de esquerda nos digan unhas cousas semellantes ás
que nos dixeron tantas veces os imperialistas de dereita; pero non podemos deter a nosa
marcha por eses pequenos obstáculos. E así, digan o que digan, Galeuzca aparecerá aquí,
en Buenos Aires, este vindeiro mes de agosto.
Como digo, tamén nisto me toca arrimar o ombro. Vou ser un pouco director da revista,
unha terceira parte de director, pois acompáñanme na misión dous bos amigos, catalán
até os ósos un, totalmente galego o outro. Veremos o que fan xuntas unha boina, unha
barretina e unha gaita.
Pero ben; isto que me encargaron agora, máis que un novo traballo é unha deliciosa
folgazanaría. É, como se dixésemos, un traballo que evita o traballar.
Desde hai moito tempo teño a intención de estudar a fondo o problema das nacionalidades
ibéricas en todos os seus aspectos, amén da historia e vicisitudes de tantas outras
pequenas nacións que no mundo son, unhas libres e outras non. Tiña ese proxecto, pero
nunca atopei tempo para realizalo. Pois agora vou facelo sen o menor esforzo: sento na
cadeira e que vaian vindo.
Que vaian vindo os artigos que outros, máis estudosos e máis informados ca min, escriban
para Galeuzca; que sexan eles os que estuden e traballen para condensar despois os seus
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esforzos e pescudas nuns artigos que pasarán polas miñas mans: lereinos devagar e nun
chisco informareime que doutro xeito me custaría moito tempo e moitas fatigas. E non
comprendería tan ben.
Por exemplo, recibimos xa de Santiago de Chile un precioso artigo de Baraibar quen,
glosando unha conferencia desenvolvida por don Fernando de los Ríos, dá un paseo pola
historia atormentada de España e chega a conclusións que me satisfán profundamente
e que me ensinaron máis que se empregase un ano enteiro en ler librotes. Xa os leu
Baraibar por min. Grazas, don Carlos. E espero que aínda terá vostede outras moitas
cousas que dicir, igualmente substanciosas.
Aquí as espero.
O inquedo Archanco, ese navarro que se move como a resortes, enviounos un traballo
sobre a cuestión de currais e comúns en Nafarroa, problema de interese vital para
aquela rexión basca, e que eu non atinxira a entender xamais. Pois Archanco quitoume
de dúbidas nunhas poucas cuartillas. Hai algunhas cousas en Nafarroa que tampouco
non entendo ben, como é iso de que os seus curas pasean pola rúa e len o breviario nos
pórticos, cunha escopeta ao ombro. Confío en que o ilustre don Pablo me aclarará iso
tamén axiña.
Recibín así mesmo un traballo excepcionalmente valioso, enviado de New York por
Manu Sota, no que fala do primitivismo dos bascos. Unha orixinalísima teoría, exposta e
defendida por Manu con arte e éxito definitivos. Ben, Manu. Ti sigue visitando a biblioteca
de New York e traballa ben, que despois comerei eu en cinco minutos o froito do teu labor.
J. Batista i Roca envíanos desde Londres -para que despois digan que non somos
universalistas- un inapreciábel estudo sobre as nacionalidades ibéricas. O señor Batista i
Pena, un dos estudosos máis sabios nesta cuestión, cre que foron antepasados dos bascos
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os que debuxaron nas cavernas da costa cantábrica aquelas xeitosas figuras de bisontes e
bois almiscreiros. Iso, e o que di Chesterton sobre os homes das cavernas, encheume de
satisfacción. Chesterton, para impugnar a teoría da correlación entre o mono e o home, di
que o home primitivo, o das cavernas, xa era un artista, que pintaba e debuxaba, mentres
que aos monos, nin aínda aos máis doutos, xamais se lles ocorreu pórse a debuxar. Como
digo, entre Batista i Roca e Chesterton déronme un bo momento. Agora comprendo por
que aquela inefábel maioría darwinista das Cortes constituíntes nos chamaba cavernícolas.
Os señores Serra Moret, Castelao, Aldasoro, Cuatrecasas e outros que están aquí; Perea desde
Bogotá, Luis Bilbao desde Caracas, anúnciannos que están en marcha as súas colaboracións.
Espero que mollarían xa as súas plumas varios máis que viven en América e que poden facer
cousas de grande importancia. Rovira Virgili, Urcola, Portela Valladares, Leizaola e outros
que están en París; Cortesão, Irujo e Pedro Bilbao desde Londres; e outros cuxos nomes non
citarei, naturalmente, desde Portugal, Galiza, Catalunya e Euskal Herria enviarannos tamén os
resultados dos seus afáns. O.K., boys. Adiante.
Como esteamos aquí un par de anos -e dáme no nariz que imos ter que estar algo máis...
A propósito de narices. Cando nunha desas ceas, modestas pero copiosas, que
acostumamos facer de cando en cando os galeuzcanos, di algún que a cabeza se fixo para
discorrer, adoita contestar Castelao:
-Pois non, señor: eu discorro co nariz, e vaime moi ben.
Como dicía, se estamos aquí algún tempo, eu, sen me mover da miña cadeira, sen
me amolar en ir a ningunha biblioteca, sen ler un libro, vou saber do problema das
nacionalidades ibéricas máis que calquera deses señores, porque cada un deles non sabe
máis que o que sabe, e eu vou saber o de todos eles xuntos.

351

Euzko Deya 1945. Setembro. México.
Galeuzca publicou nos seus doce números cinco artigos de Castelao. Foron estes: «A
posición ideolóxica de Galiza» (n° 1), 1889. «O rexionalismo galego» de Murgia (n° 5),
«Non hai xeito de castelanizar Galiza» (n° 7), «O bloqueo comercial de Galiza» (n° 8) e
«O problema ferroviario de Galiza», (n° 9).
No seu primeiro número daba conta Galeuzca da filosofía da publicación:

PRESENTACIÓN
Aparece a revista Galeuzca en momentos que chegaron a ser da maior transcendencia e
oportunidade para os nosos altos e meditados propósitos; momentos de graves reflexións,
que desexamos que non pasen senón que sexan aproveitados para tratar de aplicar á
situación tráxica e aos problemas fundamentais do Estado español dos pobos nacionais -e
posibelmente de toda a península ibérica- as claras leccións que nos ofrecen cinco séculos
da filosofía da súa historia.
Vivimos, en efecto, unha etapa crucial da humanidade, na cal se atopan en profunda
renovación a mesma orde internacional que é estatal, e a orde económica social de todas
as nacións. Unha guerra sen precedentes remexeu os mesmos alicerces da sociedade, e
coa paz lograda están trazando os estadistas democráticos os alicerces dun mundo mellor,
no cal todos os pobos queren participar.
Estes motivos, estes impulsos de renovación, quereriamos que acadasen tamén á
situación e á orde política e social da Península ibérica, con afecto, con xenerosidade, con
solidariedade entre todas as súas clases e pobos, e con espírito construtivo que pense en
todos e que a todos abranga no progreso e no benestar.
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Examinemos brevemente os feitos históricos que nos levarán á súa lóxica conclusión.
A máis probada e persistente realidade sociolóxica da península ibérica é que os seus
poboadores e invasores se concretaron ante a historia en catro pobos fundamentais: o
basco, o galaico-portugués, o castelán, é dicir, de fala castelá, e o catalán; pobos diversos
na súa personalidade e idiosincrasia, así como na súa lingua, cultura, institucións e nomes
propios de cada un.
A institución da realeza, que foi vínculo ergueito sobre a liberdade e o consentimento
daqueles pobos, ao tornarse en imperial, comezou torcer o rumbo da natureza, da
tradición e da equidade política; e ao favorecer a un daqueles pobos en prexuízo dos
demais, impuxo a todos o absolutismo dos reis de España.
Mais cando se fixo precisa, coa evolución dos tempos, a adopción polo Estado dun sistema
constitucional e democrático, non se quixo estruturalo sobre o alicerce natural e histórico dos
catro pobos mencionados, non obstante os ditados da tradición política común, senón que,
practicando un incompleto liberalismo, se implantou un sistema de sufraxio universal que se
exercía en nome dunha soberanía indiscriminada, descoñecedora da existencia e dos dereitos
democráticos dos pobos catalán, castelán, galaico e basco, perdéndose entón, dese xeito,
unha ocasión solemne e propicia para a máis conciliadora e estábel estrutura política común.
Porén, os pobos galego, catalán e basco, mantendo as súas diferenzas cos de fala castelá
exclusiva, tanto nos seus hábitos e institucións de dereito civil como no desenvolvemento
social e económico e, ademais, na súa maneira de entender a formación do Estado,
orixinaron os seus respectivos movementos literarios e populares que se elevaron a
posicións políticas nas repetidas demandas de respecto á súa personalidade e liberdade,
acreditadas coa conciencia, a vontade e a capacidade deles para o goberno propio, e neses
méritos manifestaron, de xeito inequívoco, os seus sentimentos de nacionalidades e as súas
reivindicacións políticas insatisfeitas.
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Outro feito sociolóxico e histórico foi a vida en común, e os lazos económicos e de
intereses comúns que existiron e existen entre todos aqueles pobos, feito que, ao
plasmarse na organización política do Estado, foi subvertido e deformado, tanto polo
poder absoluto coma polo constitucional, en canto que descoñecía a existencia e os
dereitos das nacionalidades mencionadas ou, no mellor caso, consideraba estas como
meras rexións, sen lles recoñecer nin a propia determinación xurídica, nin a súa soberanía
popular.
Antes da guerra civil era preciso anotar o evidente fracaso dos sistemas estabelecidos
no Estado español para solucionar a fondo os seus tres problemas principais: a cuestión
vital da súa estrutura política, a necesidade dun ordenamento económico social e o
mantemento da soberanía civil e democrática fronte aos repetidos golpes de estado
militares.
Ultimamente, o proceso histórico que denunciamos culminou no sarcasmo da derrota
das institucións democráticas e na implantación dun réxime totalitario e insurxente
nacionalsindicalista en España, coroamento da sanguenta sublevación triunfante co auxilio
militar estranxeiro; réxime que fixo táboa rasa por igual, das liberdades humanas, das
institucións democráticas e da existencia e dereitos dos pobos nacionais, que asoballa co
mesmo xugo.
Velaí os feitos.
Ante semellante resultado do proceso de coacción uniformista na historia peninsular, que
non dubidamos en cualificar de catastrófico, os nosos pobos, e desde entón quen nos
agrupamos ao redor da revista Galeuzca, non queremos volver ao pasado, senón que
aspiramos a reiniciar con aqueles outros tempos de unión de todos os pobos peninsulares,
lazos dunha organización estatal consentida por eles, pero agora adaptada ás necesidades
e ao progreso da era presente, de profunda renovación política e social, como dixemos.

354

Mais cómpre preguntarse se é factíbel arbitrar algunha fórmula xusta que concilie a
liberdade democrática e a dereita nacional de tales pobos coa conveniencia da súa unión
en asociación política común, dunha parte, e doutra, que harmonice tamén, dentro da
xustiza, as desavinzas das súas clases sociais.
Os cataláns, bascos e galegos que publicamos Galeuzca entendemos que a fórmula para a
primeira cuestión pode atoparse dentro do dereito público, e que realmente foi vivida na
historia peninsular até que foi abolida coas consecuencias gravísimas que anotamos. Para
nós, tal fórmula é a Confederación republicana.
En canto á chamada cuestión social, entendemos que cada pobo nacional peninsular,
dentro da organización económica e das súas posibilidades naturais, desenvolverá unha
política de xustiza igualitaria con equilibrada ponderación dos intereses que concorren á
creación da riqueza común; e que a Confederación actuará como unidade de coordinación
económica e do traballo que deberá adherirse e cooperar nos acordos internacionais que
conduzan a estreitar as relacións entre os pobos, intensificar o comercio e intercambio
mundiais e estabilizar os signos monetarios, así como á dignificación e xusta retribución
do traballo, a ocupación xeral e a práctica do seguro de todos os riscos sociais.
Así, na orde interna, a Confederación que propoñemos supón volver ás fontes prístinas
e orixinarias da sociedade ibérica para aflorar enerxías vitais durmidas e propiciar novos
valores, perdidos na asfixia múltiple e xenuinamente nacional, e para pór en elaboración
harmonías sociais transcendentais, até hoxe inéditas, dando quefaceres progresistas aos
pobos e á mesma Comunidade confederal.
Na orde internacional, a organización estatal que propugnamos levaría a todos os seus pobos
a un alto grao de fortaleza, eficiencia e cooperación aos fins da nova Sociedade Universal,
sobre todo se se fai posíbel o ingreso na nosa de Portugal polo único camiño que se lle pode
ofrecer á súa dignidade de pobo soberano e de raizame fraternal.
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A maneira como nós concibimos o contido xeral da Confederación, ofrecémola a seguir
á reflexiva consideración de todos os nosos lectores, confiando en que coa presente
publicación contribuiremos a despexar malentendidos e a estudar e analizar temas
e problemas congruentes con tales propósitos, esperando que iso facilitará o mellor
entendemento de Castela, Catalunya, Galiza e Euskal Herria entre si e cos demais pobos
e rexións da Península ibérica; e dentro delas, das súas clases sociais, especialmente das
máis desamparadas. Para conseguilo, traballaremos con empeño desde a que desexamos
que sexa serena plataforma pública: a revista Galeuzca.
Finalmente diremos que adoptamos o nome de Galeuzca para a nosa revista -anagrama
de Galiza, Euskal Herria, Catalunya- co fin de recoller o principio de unión destes tres
pobos seguindo o propósito de que integren con Castela -e de ser o caso, con Portugal- a
Confederación que propugnamos.
Remataremos dirixindo un cordial saúdo ás publicacións e centros de cultura de toda
América, e especialmente desta amábel e progresista terra arxentina, así como aos da
emigración republicana, con todos os cales desexamos estabelecer un intercambio e
cooperación, dentro das normas da civilización que é común para nós.
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Capítulo XXXI
Martínez Barrio, presidente da República
Como xa comentamos, a principios de marzo finalizaron as sesións celebradas polo Goberno
basco en New York e a longa nota que recolleu o resumo das súas deliberacións acababa
cun extenso chamamento que dicía así: «O Goberno basco, unido ao seu pobo por unha
comunidade de sacrificios e esperanzas, confía nos seus compatriotas e no seu nome dirixe
un emocionado chamamento aos representantes da causa republicana española e a quen
teñen a misión de guiar a Catalunya e Galiza, para que o ano 1943 sexa o da coordinación
dos nosos esforzos e o que marque o fin da tiranía do réxime de Franco, implantado pola
violencia e polo auxilio estranxeiro».
Cumprindo este acordo e tendo en conta que Agirre e os membros do Goberno basco eran
das poucas personalidades representativas da República que podían dialogar cordialmente
con todas as representacións dos distintos sectores republicanos, por non ter participado
no torneo inxurioso ao que dedicou as súas enerxías a maior parte da emigración
republicana e por se ter desenvolto sempre dentro das normas de respecto humano,
unindo a acción á promesa anticipada, enviou ao seu presidente Agirre, a Francia e
Inglaterra e ao conselleiro Aldasoro a México e outras repúblicas americanas. Dous
acontecementos impuñan a présa destas xestións, a celebración da Conferencia de San
Francisco xa convocada e o remate da guerra en Europa, que se prevía como inmediato.
Todos os grupos republicanos españois estaban de acordo sobre a necesidade de evitar
unha nova guerra civil en España e a conveniencia de aproveitar a situación internacional
que se ía producir, ao ser varrido o nazismo e os poderes totalitarios do mundo, de que
o réxime imperante en España era o último vestixio que pervivía en Europa; pero era
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evidente que, por grandes que fosen as colaboracións internacionais prestadas polas
nacións unidas, os seus propósitos se verían obstaculizados ou imposibilitados, se os máis
directamente interesados no problema, que eran os republicanos españois, non facilitaban
a solución, constituíndo un Goberno republicano que fose unha ameaza contra o réxime
de Franco na vida interna de España e unha garantía de paz, de orde e de convivencia
democrática, para as nacións que nos campos de batalla lograran impor o triunfo destes
principios no mundo. Se tiñan algún valor os ideais que se proclamaban ou o patriotismo
que se confesaba, todas as diferenzas aparecían faltas de importancia perante a
necesidade de conseguir o resultado sinalado.
Falamos das actividades desenvolvidas polo Goberno basco e especialmente polo seu
presidente, José Antonio de Agirre, en Francia, Inglaterra, San Francisco, New York e
Gordón Ordás e Martínez Barrio na
celebración da proclamación da II República
no exilio mexicano, 1947

Washington.
O mes de maio, despois de conseguida a unidade de todos os grupos cataláns, que
proclamaron ao señor Irla presidente da Generalitat e ao señor Pí i Sunyer presidente do
Goberno catalán, os señores Irla e Agirre, por cablegrama, pedíronlle a Martínez Barrio
que convocara a unha xuntanza de Cortes, para os efectos de nomear un presidente da
República, que tería por primeira misión constituír un Goberno republicano, evitando toda
outra discusión que agudizara ou mantivese as diferenzas coñecidas e permitindo que,
restablecida a normalidade institucional republicana, puidesen comparecer, coa máxima
autoridade, na Conferencia de San Francisco.
Non se puideron conseguir estes resultados durante a Conferencia de San Francisco,
principalmente polas disidencias mantidas por Prieto e Negrín, e foron inútiles os esforzos
realizados por Agirre para obter a avinza desexada.
Pola súa parte, Negrín chegou a México coa intención de facer un amplo informe para os
republicanos, ao que seguiría unha convocatoria dos partidos e sindicatos para tratar das
instalacións republicanas no desterro. Así, o 1 de agosto de 1945 pronunciou unha longuísima
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conferencia no teatro do Palacio de Belas Artes cedido para estes efectos polo Goberno
mexicano. Seis mil localidades foron solicitadas en vinte e catro horas.
A seguir efectuouse, por invitación de Negrín, a xuntanza de representantes dos partidos
para examinar os problemas programados naqueles momentos, que tivo lugar en dúas
sesións celebradas o 7 e o 8 de agosto. Asistiron todos os partidos citados menos,
parcialmente, a executiva do partido socialista ao que estaba afiliado Negrín e que seguía
aínda dividida, que só asistiu o día 7, enviando ao día seguinte unha carta na cal alegaba
que todo iso se fixera con inxustificada precipitación e manifestaba o desexo de que se dese
a todos os problemas unha solución parlamentaria. As razóns expostas por Negrín foron
recoñecidas e tomouse o acordo seguinte, subscrito por todas as delegacións:
«Os partidos e organizacións reunidos no día de hoxe, conscientes da súa
responsabilidade nos momentos actuais, acordan por unanimidade requirir o presidente
das Cortes, Diego Martínez Barrio, para que, coa maior urxencia posíbel, proceda a
convocar en sesión extraordinaria e solemne o Congreso dos Deputados, para o único
efecto de que perante este faga a promesa de acordo coa Constitución, para asumir as
funcións da presidencia da República».
É de sinalar que na segunda xuntanza, os partidos bascos, os partidos cataláns e o Partido
Galeguista formuláronlle conxuntamente á Asemblea, a seguinte proposición:
Os partidos e organizacións, reunidos no día de hoxe, conscientes da súa responsabilidade
nos momentos actuais, acordan por unanimidade requirir o presidente das Cortes, Diego
Martínez Barrio, para que coa maior urxencia posíbel, proceda a convocar en sesión
extraordinaria ao Congreso dos Deputados, para os efectos de que perante este pase a
ocupar a presidencia interina da República.
Como se ve, tal proposta, con lixeiras modificacións de estilo e redacción que non
afectaban o seu contido, foi aprobada por todas as representacións asistentes.
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Era evidente que unha acción conxunta de galegos, cataláns e bascos daba os seus
froitos. Esa unión non era unha fronte hostil aos demais pobos peninsulares. O acto
producido na xuntanza descrita foi un máis desa acción conxunta.
Ante o acordo, a prensa basca de México comentaba:
Dous votos permitímonos formular na hora presente. Que a iniciación dunha obra
tendente a presentar a República ante o mundo non atope obstáculos dentro dos mesmos
que din defendela, e chegue a un fin que os nosos presidentes reputen axeitado e eficaz,
e que bascos, cataláns e galegos, nunha compenetración completa, programemos as
nosas demandas construtivas e correctas, con toda a seriedade, responsabilidade e forza
que nos dan os nosos pobos e a nosa causa e nos dispoñamos a sumar as nosas forzas á
loita que comezou en 1936 e que con esperanzas de vitoria, está próxima a concluír.
Acto en lembranza de Manuel Azaña,
México, 1947. Nicolau d’Olwer é o segundo
á esquerda da imax. Arxiu Nicolau d’Olwer /
IEC

Cantos viven en Euskal Herria, Catalunya e Galiza baixo a tiranía do falanxismo, saberán
agradecelo e, en todo caso, teremos cumprido co noso deber.
Mentres, José Antonio Agirre movíase nos Estados Unidos e desexaba a presenza de
Castelao en México. Para tal efecto envioulle desde New York ao seu conselleiro Aldasoro
o seguinte telegrama:
New York, 14 de agosto 1945 -Ramón María Aldasoro, Florida 461, Buenos Aires.- Enviei
Leizaola, Irla, Pí I Sunyer seguinte telegrama: «Jauregui representando cataláns, galegos,
bascos obtivo unanimidade en xuntanza previa partidos baseado telegrama Agirre Irla
acordándose reunir Deputación permanente para decidir data sesión Cortes designar
presidente República, stop Celebrada xuntanza Deputación permanente comunícame
Monzón acordouse unanimidade única ausencia socialistas Prieto convocar urxentemente
sesión Cortes se cadra xoves próximo só efecto Barrio preste promesa ocupe presidencia
República cuxa xuntanza se celebrará local oficial prometeu presidente México facilitalo e
abriuse crise política despois dimisión prometida por Negrín stop Acabo visitar Prieto non
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reposto fisicamente quen me di comunicou aos seus amigos asistan sesión Cortes por crer
momentos son transcendentais dadas circunstancias stop Mañá saio Washington celebrar
entrevistas importantes coido poden favorecer propósitos comúns esperando chegar México
apertura crise stop Transmite urxentemente telegrama presidente Irla a quen seguirei
informando mesmo conduto rogándolle marchemos identificados consultas mutuas motivo
crise tanto en canto participación calidade e contía carteiras como reivindicacións para
presentar de común acordo para salvagarda intereses nacionais».
«Comunicade Castelao noticias estimando conveniente a súa presenza en México
manténdonos todo caso consulta mutua constante stop Telegrafádeme urxentemente
impresións New York saúdos.- José Antonio Agirre».
Buenos Aires 10 de agosto 1945 -José Antonio Agirre- 30 Fifth Avenue, New York, EUA.«Deputados bascos cataláns galegos Buenos Aires Santiago enviado Jauregui adhesión
promesa presidente. Entendemos deben estar representados Goberno Central Galiza
Catalunya Euskal Herria distintamente. Efectos tramitación crise envíache Castelao
cablegrama conferíndoche representación Consello Galiza. Enviamos correo extensas
suxestións.- Ramón María Aldasoro».
Buenos Aires, 16 de agosto de 1945.- Diego Martínez Barrio, López Durá, Jauregui,
Tomás Piera.- Delegación Basca.- Dinamarca 64. México.- Integrantes Consello de Galiza,
deputados Alfonso Castelao, Antón Alonso Ríos, Elpidio Villaverde, Ramón Suárez Picallo,
deputado basco José M. Lasarte, deputados cataláns, Pelayo Sala, Pedro Aznar, Pedro
Mestres, todos compoñentes Galeuzca Arxentina Chile, adhírense promesa presidente
congratulándose concordia republicana.- Alfonso Castelao.
O punto de vista dos presidentes de Euskal Herria e de Catalunya, de que as pezas
fundamentais da República se restablecesen coa maior urxencia posíbel ía ter feliz
cumprimento coa proclamación de Diego Martínez Barrio como presidente interino da
República.
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Transmitindo a Martínez Barrio o requirimento da xuntanza de partidos e organizacións
convocados en México por Negrín, a que aludimos, o presidente das Cortes convocou
seguidamente a Deputación permanente, sobre cuxa mesa se achaba o asunto proposto
polo despacho telegráfico dos señores Agirre e Irla. Producida a unanimidade das
opinións dos grupos parlamentarios no sentido de que o presidente das Cortes pasase a
ocupar a Presidencia da República, convocouse ao Parlamento a sesión extraordinaria e
solemne, para recibir a promesa daquel.
O referido acto recibiu a mellor acollida e o apoio do Goberno de México, o cal outorgou
para este efecto o histórico e significativo Salón de Cabidos do Goberno do Distrito
Federal, concedendo por acordo presidencial transmitido pola Secretaría de Relacións
Exteriores, os privilexios e exencións inherentes para que a sesión se celebrase en
territorio de propia soberanía.
O Congreso dos Deputados reuniuse o 17 de agosto no dito salón. Ás tres da tarde, unha
hora antes de inaugurar a cerimonia, os arredores do edificio aparecían cheos de público
que pugnaba por entrar no Salón. Tomaron parte na cerimonia 96 deputados.
«Acháronse presentes, ademais de todos os deputados residentes en México, o
rexente Rojo Gómez, xefe do Goberno do Distrito Federal, en representación do
presidente da República mexicana; representacións do exército a nome do secretario da
Defensa Nacional, xeneral Lázaro Cárdenas, e os embaixadores de Francia, Colombia,
Checoslovaquia, Bélxica, Panamá, Guatemala, Chile, Uruguai e observadores de todos os
países acreditados en México.
O acto que non deixamos de xulgar histórico foi seguido con grande interese polo pobo
de México, que lle deu apoio e calor. Unha comisión de deputados de todos os grupos
parlamentarios trasladouse á vivenda do sr. Martínez Barrio e acompañouno até o Zócalo,
facendo un percorrido a través das rúas máis importantes da cidade, coa circulación pechada,
e formando unha caravana escoltada con todas as honras oficiais.
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Aberta a sesión, o presidente en funcións das Cortes fixo a pregunta de rigor, e logo da
promesa de fidelidade ao réxime, o sr. Martínez Barrio quedou proclamado presidente
interino da República. A saída do sr. Presidente, os aplausos da multitude, a presentación
de armas pola tropa mexicana que facía a carreira, os himnos oficiais e as trompetas de
ordes, deron a todos a impresión de que un acto serio, de importancia para o futuro, de
rango internacional e histórico, tivera lugar.
A presidencia da República, decapitada pola decisión e morte de Manuel Azaña, renacera como
peza fundamental e básica da República, na persoa de Diego Martínez Barrio.
Inmediatamente despois de ocuparse a presidencia da República, recibiu de Negrín a
dimisión do último goberno da República; e despois de abrirse o período de consultas, o
presidente encargou formar Goberno a José Giral, quen se dispuxo a formalo consonte
o encargo recibido, é dicir, sobre a base dunha unión de todas as forzas políticas que
loitaron contra a sublevación franquista.
GALEUZCA VALORABA MOI POSITIVAMENTE A ELECCIÓN DE MARTÍNEZ BARRIO
E ESTUDABA A CONFORMACIÓN DO GOBERNO REPUBLICANO.
DICÍA ASÍ:
Para abordar este asunto, entendemos necesario estabelecer previamente a doutrina
política que en canto á formación dun goberno republicano no exilio sostén a nosa revista.
Galeuzca fúndase sobre unha política de dereito e realidades, e entende que a primeira
realidade imprescindíbel para a República, en adiante, son os seus pobos nacionais.
Por outra banda, sostemos que a democracia republicana terá que desenvolverse no
exilio, pola forza das circunstancias, sobre a base do poder executivo, mesmo utilizando
as autorizacións oportunas da Constitución, poder que para efectos prácticos debe
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considerarse integrado polo presidente da República, en primeiro termo e polo Goberno
provisional en segundo termo.
Ultimamente, coidamos que este Goberno, tanto ou máis que reflectir a composición das
Cortes -que poden ser discutidas na súa representación actual do electorado- deberá
apoiarse non só nos partidos políticos, senón tamén nos poderes autónomos, nas forzas
sociais, e nas colectividades populares que manifestaron a súa unidade de aspiracións
legalmente e dentro da liña da propia Constitución da República.
De acordo con todo o anterior, podemos afirmar que un dos acontecementos máis
importantes, senón o maior dos que se deron desde o remate da guerra española, para
a democracia peninsular, é sen dúbida, o nomeamento do presidente da República, señor
Castelao, no centro de pé, na inauguración
do restaurante A casa da Troia en Buenos
Aires. Na mesma foto están o médico
exiliado Sánchez Guisande, Manuel Puente,
Antón Alonso Ríos e Eduardo Dieste, entre
outros

Martínez Barrio, co apoio expreso de todas as fraccións políticas democráticas e sociais,
dos poderes autónomos de Catalunya e de Euskal Herria e coa adhesión dos autonomistas
galegos organizados actualmente baixo o Consello de Galiza.
Con tal alentador suceso e, na súa consecuencia, coa formación do Goberno Giral,
resolveuse a crise gobernativa e selouse a unión fundamental de todos os grupos e
poderes da República para perseguir a instauración do réxime republicano que traerá a
nova era da orde democrática desexada por todos.
Consecuentes coa doutrina de Galeuzca, unha observación queremos formular, porén,
respecto á integración do referido Goberno. Entendemos que á espera de que, como
desexamos, ingresen nel os grupos que polo de agora ficaron voluntariamente fóra e que lle
ofrecen o seu apoio, débese convidar para formar parte daquel a representación dos grupos
autonomistas galegos que están organizados como tales, dentro da acción republicana, polos
dereitos e a personalidade de Galiza, tanto no interior da súa terra, como nos grandes núcleos
de compatriotas do exterior, especialmente na Arxentina, onde contan con trescentos mil
galegos, sen mencionar os de Cuba e o Uruguai, poboacións que apoiaron e votaron, non se
esqueza o dato, o Estatuto de Galiza.
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Un espírito de equidade republicana e democrática e unha alta conveniencia para os
propósitos do novo Goberno así o demandan.
Con tales asistencias unidas a todas as mencionadas, non poderá dubidarse de que o
Goberno republicano sexa a representación auténtica do lexítimo anhelo popular, que
unifica e valida a protesta viva de todos os demócratas ante a usurpación do poder do
Estado español pola forza contra o dereito, e que a súa soa presenza demanda ao mundo
democrático a recuperación debida implantando a liberdade e o réxime republicano, de
acordo con aquel anhelo popular, se outros títulos evidentes para todos os amantes da
liberdade e da paz non fixesen acredores a quen loitaron, desde a primeira hora, pola vitoria
que á fin ilumina o mundo, pero que deixa aínda na penumbra os pobos do Estado español.
Entender doutro modo a novamente proclamada non intervención sobre o réxime
franquista, sería tanto como consolidar aquela situación de forza creada co auxilio do
fascismo europeo.
Esperamos, pois, que ao tempo que o novo Goberno republicano xustifique amplamente os
propósitos elevados e congruentes co mundo libre que o animan, tanto na orde interior coma
na internacional, recibirá os recoñecementos, apoios e as oportunidades que as Nacións
Unidas, e especialmente as grandes potencias deberían outorgarlle para que se realicen na
República española aqueles principios polos que todos eles loitaron, de tal maneira que se
conxuguen cos plans trazados e que trazarán aquelas potencias para toda Europa.
Galeuzca saúda a chegada do Goberno republicano expresando os seus mellores votos polos
seus futuros propósitos e renovando a observación que formulou dentro da súa modestia,
para todo o que redunde en beneficio da implantación da orde, a liberdade e a xustiza social
nos individuos, os grupos e os pobos da Península ibérica.
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Capítulo XXXII
Consultas para a formación de Goberno
O presidente Martínez Barrio comezou as súas consultas para a formación dun Goberno.
As minorías parlamentarias reuníronse para emitir as opinións de grupo sobre a
personalidade que sería máis adecuada para exercer no exilio a presidencia dun futuro
Goberno da República. En todas elas conxugáronse como posíbeis candidatos os nomes do
doutor Negrín e o doutor José Giral.
Había naqueles días de agosto moitas especulacións sobre a formación do futuro Goberno
e os seus compoñentes.
Galeuzca temía que os galegos fosen excluídos e, desde Buenos Aires, os bascos e
cataláns aprobaron a seguinte proposición:
Vista a formación do Goberno provisional da República española no exilio, en que figuran
representacións de bascos e cataláns;
Considerando que corresponde tamén ter unha representación adecuada dos galegos
no dito Goberno, dados os antecedentes da representación que Galiza tivo no primeiro
Goberno provisional da República o ano 1931; tendo en conta, igualmente, a vontade de
autonomía do pobo galego, expresado no seu Estatuto aprobado legalmente, e estimando
en todo o que vale a unión actual dos partidos e do pobo galego no exterior e especialmente
no interior de Galiza, sen esquecer a actitude presente da numerosa poboación galega
emigrada de antigo ás Américas, que cadra cos dirixentes do Consello de Galiza;
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Considerando, por outra banda, que é precisa a presenza dunha representación de Galiza,
xuntamente coas demais representacións, no Goberno republicano, tanto por responder a
un espírito de xustiza como para beneficio da mesma República;
Os bascos e cataláns que integran Galeuzca de Buenos Aires propoñen:
1º. Que se solicite do señor presidente da República e do señor presidente do Goberno
provisional que o pobo e os partidos galegos teñan un representante no citado
Goberno republicano;
2º. Que se sosteña o dereito de Galiza a tal representación pola revista Galeuzca de
Buenos Aires; e
3º. Rogar ao Consello de Galiza, que se dirixa aos galegos do exterior e especialmente do
interior da Península para que fagan valer os seus sentimentos no tocante á representación
e aos desexos de Galiza ante o Goberno da República e os demócratas todos.
Á súa vez, o deputado do PNB Julio Jauregi, chamado a consulta polo presidente da
República, antes da formación do Goberno, deixou constancia da aspiración galega.
A súa postura foi a seguinte:
«Cremos que a personalidade republicana debe formar un goberno que recolla o maior
número de asistencias e apoios posíbeis, e integrado por todas as forzas políticas que
loitaron contra a sublevación franquista.
Tal Goberno debe proporse, no internacional, fomentar a ruptura de relacións diplomáticas
co réxime franquista daqueles países que aínda as manteñen, reivindicando o
recoñecemento como goberno lexítimo da República.
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Na orde interior, o goberno que se forme debe prepararse para exercer o antes posíbel a súa
xurisdición no territorio peninsular, cun programa que asegure desde o principio o exercicio
firme da súa autoridade e o mantemento da orde pública, cortando con enerxía calquera
intento de actos de represalia ou vinganza de tipo particular que puidesen iniciarse.
Cumprida con toda rapidez e polos medios legais a xustiza que os feitos delituosos exixan,
deberá promoverse, cunha política de xenerosidade e de altura de miras, un clima de
franca reconciliación que, sen excluír a adopción das medidas que aconselle a seguranza
do Estado, abra camiño a unha etapa de reconstrución espiritual e material dos nosos
pobos, fundada na aplicación dunha ampla xustiza distributiva e social.
Estimamos esencial, no marco desa política interior, o máis absoluto respecto á liberdade
relixiosa e de conciencia, e o respecto e amparo dos dereitos dos católicos e da Igrexa
católica para o cumprimento dos seus deberes relixiosos e do seu ministerio e maxisterio,
sendo moi aconsellábel o estudo e conclusión dun Concordato entre o Estado republicano
e o Vaticano.
Fieis á opinión xeral e ao mandato do noso pobo, cremos preciso:
a. A rápida tramitación e aprobación do Estatuto de Galiza xa presentado ás Cortes.
b. A apertura de conversas entre o Goberno da República e os Gobernos autónomos
para concertar o réxime especial exixido polas excepcionais circunstancias da etapa
transitoria que deberá percorrer antes de chegar á futura normalidade.
c. Que se facilite ao pobo de Nafarroa o medio de que exprese a súa vontade de
incorporarse á autonomía basca, e que para estes efectos se arbitre un réxime
provisional, de acordo coa vontade dos demócratas navarros que loitaron contra a
sublevación franquista.
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d. Que no momento oportuno se abra unha etapa constituínte en que o pobo basco,
o catalán e o galego, e os demais da península, poidan expresar libremente a súa
vontade e decidir verbo do seu destino político, respectándose o resultado desa
vontade popular, e facendo, de ser o caso, unha integración libre e voluntaria,
acomodada ás realidades nacionais de todos eles.
Esta é a opinión que, respondendo á consulta pedida polo excelentísimo señor presidente
da República, nos permitimos formular en nome do grupo parlamentario nacionalista
basco, ratificando as nosas doutrinas e postulados contidos no lema de Jaungoikoa eta
Legizarra, do noso mestre Sabino de Arana Goiri».
México, D.F., o 20 de agosto de 1945.
Polo Grupo Parlamentar Nacionalista Basco,
Julio de Jauregi.
José Giral foi o nome aconsellado ao presidente da República polos representantes dos
partidos que acudiron ás consultas. Martínez Barrio designou, pois, a Giral, presidente da
Minoría de Esquerda Republicana, coa súa confianza para que procedese a formar Goberno.
A esta actividade republicana, que malia as dificultades abría unha porta ao que se
chamaría «o goberno da esperanza», uníanselle pola súa parte as chamadas e aspiracións
de Juan de Borbón.
Manuel Irujo, que non andaba polas pólas, escribiu un contundente artigo que, titulado «El
Trono y el Fascio», dicía así:
«O triunfo laborista de Inglaterra significa, segundo declarou o presidente do Partido
Laborista, Sr. Laski, o remate da política de Non Intervención, a desaparición de Franco,
e a seguranza de que non será substituído pola monarquía. Do intento de restauración
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monárquica podemos falar xa, pois, coma do soño dunha noite de verán. Así alomenos
penso eu, na crenza de que a vitoria laborista entraña en política internacional, con palabras
do mencionado líder, a aplicación das condutas aos principios de moral. Despois da derrota
de Alemaña, ningún feito é tan importante para nós coma o triunfo laborista británico.
Iso non obsta para que dediquemos un comentario a certa postura adoptada polo
pretendente, tendo en conta que, para nós non é menos indesexábel a monarquía que
Franco, pois este, aínda que máis repulsivo, significa unha posición transitoria, e a
monarquía aspira a ser un réxime permanente...
Pasemos por que a monarquía española, tanto a dos reis Católicos, como a austríaca,
como a borbónica, son igualmente dignas de repudio. Pasemos por que fosen os
monárquicos os que, con Mussolini, prepararon a guerra civil. Pasemos por que don Juan,
o pretendente de quenda, foi soldado de Mola e de Franco, non chegando a aliñarse na
batalla da loita peninsular porque estes xenerais declinaron o reiterado ofrecemento
daquel. Pasemos por que o propio don Juan, alternando as letras coas armas, se dedicou a
prologar libros fascistas, como o publicado por Pradera, ao servizo da nova orde falanxista
española. E xa é pasar!, pois don Juan nunca rectificou aquelas posicións.
Polo que non podemos pasar é por certas manifestacións, feitas polo pretendente e ás
cales puxeron altofalante todos os xornais do mundo. É o caso que o xeneral Franco,
no seu discurso, chamou á monarquía como sucesora súa na xefatura do Estado; e o
pretendente, esgazando as vestiduras, declarou que el non se prestaba de ningún xeito a
ser sucesor de Franco.
Seica o interese lexítimo que temos no tema dificulte o seu axuizamento sereno e
obxectivo: se cadra as árbores impídennos ver o bosque. Pero, aínda dentro da máis
abrupta selva, antóllasenos preguntar: a quen, senón a Franco, podería deber a monarquía
a posibilidade de se ver reinstaurada en España? é que alguén concibe como posíbel que a
república dese paso ao rei? É abondo intolerábel que se pretenda presentar o pretendente
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como desligado do réxime actualmente imposto ao Estado español. A realeza histórica
morreu en España. O que agora queira levarse ao trono de San Fernando, traerá causa
do Estado falanxista instaurado grazas ao resultado da guerra peninsular coa cooperación
eficaz do fascismo internacional. Todo o que puidese alegarse para explicar o matiz
diferencial de ambas as institucións é que a monarquía non sería capaz de volver reinar pola
súa propia virtude, e que hoxe funda aquela esperanza no feito de encontrarse instaurado
un réxime, que reputa transitorio, e cuxa misión histórica é, segundo o parecer dos realistas
de dentro e fóra do país, a de dar paso ao rei. Dito doutra maneira, que a monarquía aspira
a converter en permanente e estábel o provisional e inseguro réxime de Franco.
O pretendente puido dicir -non o dixo- que se enganou ao preparar e alentar a rebelión,
ao ofrecer a súa espada ao xeneral Franco, e ao apoiar coa súa propia sinatura o réxime
fascista imposto. Iso puido dicilo, porque ademais correspondería á verdade. Seica non
merecese este cualificativo se engadía que estaba arrepentido dos seus actos: seriamos
moitos os que nos tomariamos tempo para aceptar como boa aquela contrición; porque,
verdade é tamén a de que se xogou a mal cabalo foi porque non tiña opción. O que non
«Don Juan de Borbón é, para nós, un
colaborador da tiranía reinante, que custou
un millón de mortos».

pode afirmar, sen faltar á verdade, é que a restauración acariñada non sería sucesora
de Franco e do Estado falanxista: sería sucesora sen solución de continuidade, non hai
ninguén que leve a España unha monarquía.
Don Juan de Borbón é, para nós, un colaborador da tiranía reinante, que custou un millón
de mortos, e que fixo perder a España un dos momentos máis interesantes que a historia lle
deparou para facer do Estado unha sociedade política e económica digna, forte e prestixiada.
Realizou polo triunfo de Franco cantos esforzos estiveron na súa man. O primeiro que tería
que facer o pretendente para emprender un diálogo correcto coa democracia peninsular é
someterse á sentenza do país, co fin de que fose sancionada a súa conduta. Mentres tanto,
non pasa de ser aos nosos ollos máis que un faccioso en rebeldía, que pretende aproveitarse
da violencia imposta herdándoa a título de inventario, sen aceptar as consecuencias dos seus
propios actos e dos dos seus causantes. O seu ensino en estrañas culturas non lle ensinou
que, como reza o vello refrán: O que está ás maduras está tamén ás duras».
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Os cataláns, pola súa banda, reorganizaban o seu goberno. O presidente da Generalitat de
Catalunya constituíu, baixo a súa presidencia, o Goberno catalán no exilio.
Formaron parte del os conselleiros Pompeu Fabra, autor e filólogo, Antoni Rovira i Virgili,
historiador, Josep Carner, ex ministro, Juan Comorera, xefe do Partit Socialista Unificat, o
doutor Josep Xirau Palau e o ex alcalde de Barcelona Carlos Pi i Sunyer.
O novo Goberno tería dúas subsecretarías técnicas cuxos titulares serían designados con
posterioridade.
O Goberno presidido por Irla contou co apoio dos cataláns, dada a relevante personalidade
e o prestixio de que gozaban os novos conselleiros.
Pola súa vez, o lehendakari Agirre, desde New York e antes de saír para México,
agradecíalles aos bascos de Venezuela a colaboración que achegaban ao sostemento das
actividades do Goberno basco.

EUSKAL HERRIA`KO LEHENDAKARITZA
New York, 24 de agosto de 1945
Sr. presidente da Xunta Recadadora de Fondos Pro Asistencia Social Basca.
Caracas - Venezuela.
Meu querido amigo e compatriota:
Unha vez máis teño que agradecerlles a súa xenerosidade, referíndome concretamente
aos últimos mil dólares que enviaron para subscrición do Goberno.
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Como vostedes ven, os acontecementos marcan nova etapa, que esperamos que sexa a
definitiva. Isto trae consigo maiores e máis urxentes necesidades na obra de goberno,
non só ollando a organización que se desenvolve en Francia nestes momentos, senón
moi principalmente a que se verifica con crecente entusiasmo en Euskal Herria. Como
contrapartida aumenta a persecución, a que o noso pobo está a facer fronte. Pero sempre
hai necesidades entre cárceres, perseguidos e agachados, aos que hai que atender.
Como vostedes deron un alto exemplo e souberon chegar a realizar os nosos soños e
propósitos, éme doado escribirlles de novo rogándolles co maior encarecemento patriótico
que multipliquen os esforzos, facendo comprender a todos o deber da contribución,
organizando festas e outros actos, se cadra coa axuda deportiva, que sirvan para recadar
sumas que engadan á executoria brillante dos bascos de Venezuela un capítulo máis.
Repito que os momentos son demasiado importantes polo que, ao mesmo tempo que lles
agradeza canto fixeron en pro do Goberno, os animo a continuar nun esforzo crecente.
Saúde a todos os compatriotas e amigos, agradecendo individualmente a cada un as súas
achegas e sacrificios coa esperanza firme de que ningún deles será baldío.
Reciba un saúdo e unha forte aperta de
José Antonio Agirre
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Capítulo XXXIII
O lehendakari viaxa a México
Giral atopou serias dificultades para formar o seu Goberno. En cumprimento dos termos
en que lle foi confiado o encargo, comezou no acto as súas xestións poñéndose en
contacto co xefe do Goberno dimisionario para solicitar a súa colaboración, ofrecéndolle a
vicepresidencia e a carteira de Estado.
Por outra parte e por requirimento do presidente da República, Diego Martínez Barrio, de
José Giral, encargado de formar o Goberno republicano no desterro, de Juan Negrín, Álvarez
del Vayo e diversos sectores políticos, tivo que se trasladar a México o lehendakari do
Goberno basco, José Antonio Agirre. Viaxaba co fin de ofrecer a súa intervención mediadora
para resolver diferenzas que se produciran na tramitación da formación de Goberno.
A xornalista Cecilia G. de Guilarte, co
lehendakari José Antonio Agirre en México

Adiouse por corenta e oito horas a solución da crise en espera da chegada de Agirre e das
súas xestións de mediación. O día 25 chegou a México procedente de New York. A pesar
do seu desexo de que non se lle preparase ningún recibimento especial, congregáronse no
Aeródromo Central de México os conselleiros do Goberno residentes en México, o persoal
da delegación basca, directivas e representacións dos partidos e organizacións bascas, o
Centro Basco de México e numerosos bascos que quixeron dar a benvida ao presidente.
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Agirre, patrocinador co Sr. Irla da idea dunha rápida reconstitución dos órganos principais
da República, chegou co mellor propósito de dar cantas facilidades fosen necesarias para
chegar á constitución dun Goberno coa representación de todas as forzas que loitaron
contra a sublevación franquista e por requirimento do presidente da República, a quen
visitou seguidamente de baixar do avión. Realizou diversas xestións encamiñadas a lograr
a maior unión posíbel no Goberno que o Sr. Giral trataba de constituír.

Para este efecto celebrou longas entrevistas cos señores Giral, Negrín e Álvarez del
Vayo, sen que se lograse esa unión completa desexada por quen crían que naquelas
circunstancias o Goberno da República debía atinxir a máxima forza de representación.
O presidente Agirre foi tamén a México se entrevistar cos seus conselleiros e informalos
da súa viaxe a Francia e a Londres, así como a pórse en contacto cos grupos bascos e
recoller as súas opinións e preocupacións.
O 28 de agosto envioulle este telegrama ao seu conselleiro:
Ramón María Aldasoro
Buenos Aires.
Cheguei México chamado mediar dificultades integración Goberno Giral por Negrín comunistas
fracción republicana visitando Barrio quen me encargou convencese Negrín aceptase
Ministerio Relacións Exteriores téndose negado seguindo consello dos seus amigos stop
partido nacionalista oíndo todos partidos bascos reunidos lembrou colaborar Giral designando
Irujo sendo ben recibida actitude basca todos sectores ante corrección demostrada cara todos
stop Monzón e Jauregi presentaron nota reivindicacións políticas coñecidas mesmo rápida
aprobación Estatuto Galiza tendo pedido reiteradamente inclusión personalidade galega
Goberno República cuxa posibilidade estuda actualmente Giral stop Escribo saúdos.
José Antonio Agirre.

A preocupación de Agirre pola presenza galega no futuro Goberno era patente. Deste xeito
saudábase a súa chegada desde a prensa basca.
“Nestes momentos, o mellor saúdo que podemos brindar os bascos que moramos en
México ao noso presidente, incansábel no traballo e na actividade, é ofrecerlle unha unión
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cada vez máis intensa dos bascos que comezamos xuntos a loita, unha seguranza de
que pode contar con todas para a acción e para calquera empresa por difícil que sexa.
Ofrecernos todos, coa nosa vontade e cos nosos medios para a obra de reivindicación da
nosa liberdade nacional, como o fixeron os grupos de bascos residentes en Francia, en
Gran Bretaña e noutros países que percorreu recentemente.
Coa súa viaxe a México e coas súas xestións neste país, pon fin o presidente de Euskal
Herria á execución do acordo adoptado polo Goberno basco en New York, de procurar
a unión dos demócratas e republicanos españois, cousa lograda en moi boa parte co
restabelecemento dos órganos fundamentais da República, que hoxe pode presentarse
ao mundo de maneira indiscutida, para acadar o recoñecemento oficial daqueles Estados
que suspenderon as súas relacións diplomáticas co réxime franquista e con todos aqueles
signatarios da Conferencia de San Francisco e dos acordos de Potsdam.
Cremos que esta visita do noso lehendakari a México será a derradeira mentres dure
a emigración política basca. Esperamos, con fe nos nosos ideais e nos homes que nos
dirixen, que pronto Euskal Herria, libre da tiranía fascista que hoxe a esmaga, recibirá con
toda a honra e a gratitude debidas o noso presidente.
Benvido a México e agur, lehendakari, até moi pronto, até a hora do triunfo e da liberdade».
Pero as súas xestións, unha vez máis, bateron coa postura de Negrín, que se negou
pretextando que, consultada a agrupación política a que pertencía, lle negara a
autorización para aceptar os postos que se lle ofrecían, argumentando que quen
representa a política dun Gabinete non é un ministro nin varios ministros, senón o xefe
do Goberno, e a significación política de Negrín perdería peso, aparecendo o seu nome ao
carón dos que figurarían no Goberno e que, forzosamente, representarían unha política
diferente. Só a presenza de Negrín na xefatura do Goberno sería a demostración de que
a súa política continuaba. Requirido o Partido Comunista, Giral recibiu unha rotunda
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negativa á colaboración, que só estaba disposto a prestar a un Goberno presidido por
Negrín. Os demais partidos e organizacións manifestáronse de acordo e puxéronse á
disposición de Giral para conseguir a formación dun Goberno. O presidente designado
manifestoulle ao presidente da República a situación, que lle imposibilitaba a formación
dun Goberno no cal, de acordo cos desexos expresados no encargo presidencial, se
achasen representados os grupos leais ao réxime representados nas Cortes e as forzas
sociais que, por voluntario arredamento, carecían de representación parlamentaria.
Martínez Barrio continuou a súa confianza a Giral, encargándolle a formación dun
Goberno con maioría no Parlamento. Outras dificultades xurdiron por parte de Indalecio
Prieto (socialista) e de Josep Tarradellas (Esquerra Republicana de Catalunya), aos que
Giral ofreceu dúas carteiras e que se negaron a formar parte do Goberno. Finalmente,
conseguir as aceptacións ou negacións de personalidades escollidas que se achaban fóra
de México demorou tamén a Constitución do equipo ministerial. Para completar a súa lista,
Giral tardou un mes. Vencidos ao fin todos os obstáculos, Giral publicou, ao mesmo tempo
que a lista do seu Goberno, unha nota en que se lamentaba de que «nestas circunstancias
fiquen por propia vontade fóra do Goberno algúns sectores da emigración, por razóns que
respecto, aínda que non comparto; pero desde agora declaro que o Goberno representa
Indalecio Prieto

non só os partidos e organizacións que o integran, senón todos os españois demócratas
sen excepción, así como que desexa e espera que a súa actuación consiga a rectificación
das abstinencias, ficando aberto para os hoxe ausentes, porque todos son necesarios,
aínda que ninguén imprescindíbel, na tarefa da recuperación da República». En canto ao
Goberno, ficou constituído da maneira seguinte:
Presidencia, José Giral, de Esquerda Republicana; Estado, Fernando de los Ríos, do Partido
Socialista; Facenda, Augusto Barcia, de Esquerda Republicana (en Arxentina); Xustiza,
Álvaro de Albornoz, de Esquerda Republicana; Defensa, xeneral Juan Hernández Sarabia,
sen partido (en Francia); Gobernación, Manuel Torres Campañá, de Unión Republicana
(en Francia); Instrución Pública, Miguel Santaló, de Esquerra Republicana de Catalunya;
Navegación, Industria e Comercio, Manuel Irujo, do Partido Nacionalista Basco (en
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Inglaterra); Emigración, Trifón Gómez, da Unión General de Trabajadores (en Francia), e
ministros sen carteira, Ángel Ossorio y Gallardo, sen partido (en Arxentina), e Luis Nicolau
d’Olwer, de Acción Republicana Catalana (en Francia).
A explicación desta crise e a postura do lehendakari Agirre, así como a petición de que
Galiza fose incluída, reflectiuse deste xeito na nova revista Galeuzca:

ACCIÓN DE GALEUZCA
Fieis ao noso cometido de estudar e contribuír á mellor organización das institucións
republicanas e á eficacia da política que se debe desenvolver fóra e no territorio da
República, Galeuzca de Buenos Aires presentou diversas suxestións sobre o que entende
que debe comprender a declaración do novo Goberno, felizmente constituído, e o que
respecta á actuación política que debería desenvolver para a instalación das poderes e da
orde republicana.
Para estes efectos, entende Galeuzca que a Constitución do ano 1931 debe cumprirse
mentres sexa posíbel e contribúa aos fins superiores da restauración da liberdade, a orde,
a democracia e a xustiza republicanas pero non no que hoxe, no exilio, poida obstaculizar
estes fins permanentes, exixíndose, sen embargo, que se sigan procedementos
democráticos de consulta con todos os sectores e poderes da República e que para as
determinacións que se deban tomar se respecte a opinión maioritaria.
Deste modo, en relación coa Constitución do Goberno republicano provisional e a súa
actuación no estranxeiro, parecíanos mellor unha organización e dirección colexiada
dos asuntos políticos, aínda que a Constitución concede ao presidente o seu manexo
exclusivo; posición práctica que quizais servise para harmonizar a discrepancia que
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deu lugar á abstención do dr. Negrín do Goberno que acaba de constituírse, ao dar
representación no dito Gabinete co presidente do Goberno, a Deputación permanente das
Cortes e aos Gobernos autónomos, fundindo no mesmo o titular do ministerio de Estado,
para reservar as demais carteiras administrativas aos partidos e personalidades políticas.
Consideramos tamén na nosa colaboración a política internacional do Goberno republicano
que entendemos que debe seguir as directivas da nova Organización das Nacións Unidas e
dos intereses aliados, tanto política coma comercialmente; así como a necesidade dunha
política de ampla visión peninsular e europeo-americana.
Na orde interna suxerimos estabelecer un réxime provisional que en liñas xerais foi
discriminado, comezando pola instalación simultánea da República e dos poderes
autónomos, coas súas respectivas competencias e afáns comúns de garantir a orde
pública, preparar a xustiza, pacificar e reconciliar os espíritos, relixiosa e politicamente,
estudando e propugnando a máis completa amnistía oportuna e axeitadamente aplicada,
sen deixar de considerar as graves e delicadas cuestións da xerarquía eclesiástica e
da situación do exército para, deste xeito e abrindo o período constituínte, estabelecer
definitivamente a Terceira República tendo en conta a vontade dos pobos nacionais.

TRAMITACIÓN DA CRISE
Recibimos unha extensa información da tramitación da crise, que acabou na formación do
Goberno do señor Giral; na súa derradeira parte foi requirida a amigábel intervención do
presidente Agirre, que cun alto sentido da responsabilidade gustosamente prestou.
Os seus móbiles foron colaborar á cristalización dun Goberno que fose da máis ampla
coalición democrática e representativa.
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Na súa intervención, tivo bo coidado o presidente basco de separar a representación e
xurisdicións republicana e basca, e a actuación que correspondía aos partidos políticos
a teor dos textos constitucionais, o que debe facerse mentres non se acorde outra
ordenación política distinta da actual no período constituínte.
Entendendo que con esta actitude correcta legalmente era compatíbel realizar encargos
da presidencia da República e xestións amigábeis que os interesados admitiran, o señor
Agirre colaborou na liña política daquela Presidencia para tratar de conciliar as partes
discrepantes.
O presidente basco, debendo tomar a intervención planeada nos termos fundamentais que
tiña ao tempo da súa chegada a México, celebrou diversas entrevistas cos señores Giral,
Álvarez del Vayo e Negrín, buscando os resultados propostos polo presidente da República.
Favorecía estes designios a actitude de franca simpatía das chancelarías cara á formación
dun Goberno republicano de verdadeira unión e representación democrática, para que
dese as maiores garantías de seriedade e estabilidade política, desfacendo as dúbidas
de interpretación das colaboracións maioritarias que se precisaban, xa que as liortas e
inasistencias a un Goberno dado confundían os Gobernos aliados e propiciaban a súa
expectación.
O presidente Agirre, coñecedor de todo iso, estendeu as súas xestións a outros sectores
republicanos e recibiu as visitas, entre outras, dos señores Ruiz Funes e Galarza, que
conviñeron en tales puntos de vista e finalidades de Goberno.
Porén, nin Negrín, cos correlixionarios que seguen a súa tendencia, nin o grupo comunista
de México aceptaron entrar no Goberno en formación, presidido polo señor Giral, aínda
que as consideracións e xestións do señor Agirre foron parte para que acataran a
autoridade do novo Goberno e ofrecesen unha leal oposición a este.
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Con tanto, ficou non obstante aberta a porta do Goberno para o ingreso posíbel dos grupos
inhibidos; voluntariamente, segundo o expresou o propio xefe do Goberno, señor Giral, que
xa conta coa representación e a adhesión dos sectores que forman a maioría democrática
republicana e o concurso dos Gobernos autónomos de Catalunya e de Euskal Herria sur.
Ultimamente, soubemos que tamén se lle ofreceu oficialmente a colaboración dos
autonomistas galegos dirixidos polo deputado señor Castelao, e que o señor Giral aceptou
darlles entrada no Goberno, como o sostivo Galeuzca e é tan conveniente para a maior
conciliación dos intereses republicanos no inmediato quefacer do Goberno.
Julio Jauregi, pola súa banda, foi nomeado subsecretario do ministerio que lle fora
confiado a Manuel Irujo. Jauregi, ademais de deputado, era o secretario da Delegación do
Goberno basco en México.
Da visita de Agirre a este país e das súas actividades dá conta a presente crónica enviada
Maio 26, 1946, Julio Álvarez del Vayo como
representante do Goberno da República no
exilio, asiste á conmemoración do pacto
anglo-soviético ao abeiro da Conferencia de
San Francisco.

a Euzko Deya de Buenos Aires.
«A visita do señor Agirre colmounos a todos os bascos de México das maiores
satisfaccións, porque puidemos advertir o excepcional prestixio e estimación que goza
en todos os medios políticos internacionais e nos españois a figura do noso lehendakari,
como culminación dos acertos persoais e dos que á fronte do Goberno basco veu
desenvolvendo, desde que comezou a guerra civil até o momento actual.
No Centro Basco de México ofrecéronlle un convite, ao que concorreron centenares de
compatriotas e prestixiosas personalidades republicanas españolas e mexicanas e alí
pronunciou un discurso, que mereceu os máis calorosos asentimentos dos representantes
dos núcleos de opinión que manteñen máis profundas discrepancias e que tiveron as
alporizadas exteriorizacións que son coñecidas no turbulento ambiente dos exiliados
españois en México.
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O presidente da República, Martínez Barrio, o do Goberno republicano no exilio, don
José Giral, os señores Negrín e Álvarez del Vayo, don Mariano Ruiz Funes e outras
personalidades republicanas, ofrecéronlle diversas comidas e agasallos e fixeron públicas
manifestacións de recoñecemento polo eficaz e abnegado labor político que en todos os
terreos vén desenvolvendo o señor Agirre.
Diplomáticos norteamericanos e de distintos países americanos dedicaron especiais
atencións a don José Antonio Agirre durante a súa breve permanencia en México, e na
embaixada de Francia ofrecéronlle ao presidente do Goberno basco un xantar, ao que
asistiu o noso lehendakari acompañado polos membros do Goberno basco residentes
en México e as súas donas, e o delegado do Goberno de Euskal Herria en México, Julio
Jauregui coa súa esposa.
Para corresponder a esta recepción do embaixador francés, José Antonio de Agirre,
na suntuosa residencia dos nosos exemplares compatriotas don Francisco de
Belausteguigoitia e Elvira Arocena de Belausteguigoitia, ofreceu un xantar e unha festa
de cantos e bailes mexicanos á que asistiron co excelentísimo señor embaixador de
Francia en México e a súa señora, na honra dos cales se organizou a festa, o Excmo.
señor presidente da República, don Diego Martínez Barrio e a súa señora, o presidente do
Goberno republicano don José Giral e a súa señora, don Fernando de los Ríos, ministro de
Relacións Exteriores do Goberno republicano, don Álvaro de Albornoz e don José Santaló,
os membros do Goberno basco residentes en México, señores Telesforo Monzón, Santiago
Aznar, Gonzalo Nardiz, e as súas respectivas señoras, o delegado basco en México, Julio
Jauregui e señora, e o embaixador de México en Cuba, señor Ceniceros e señora.
Despois da comida concorreron á festa outras destacadas personalidades mexicanas e
españolas, que foron atendidas coa esplendidez e as delicadezas que son habituais na
residencia dos señores de Belausteguigoitia Arocena.

382

En todos os medios tanto españois como estranxeiros, puidemos advertir as excepcionais
simpatías e confianza que para o futuro da nosa patria están depositadas na capacidade
e os merecidos prestixios que goza a personalidade do presidente do Goberno basco,
cuxa permanencia en México foi un factor decisivo na satisfactoria resolución da difícil
crise para formar un Goberno republicano no exilio, co apoio ou o acatamento de todos os
sectores da opinión republicana española.
México, setembro de 1945 »
Ao acabar o Goberno basco as súas reunións en México, publicouse a seguinte nota
comentando a situación política vivida:
Aproveitando a presenza do presidente Agirre nesta cidade, o Goberno basco celebrou
diversas xuntanzas, encamiñadas unhas a considerar a crise republicana e a propiciar a
súa mellor solución, e outras, orientadas ao exame e resolución da situación basca.
Con tal motivo, o Goberno de Euskal Herria sur quere facer pública a súa satisfacción
polo desenlace da mencionada crise en canto plasmou en realidade o anhelo de ver as
institucións da República restablecidas na vixencia da súa función e autoridade.
Presentes e encarnadas as institucións aludidas no presidente da República, Martínez
Barrio, e no do seu Goberno, señor Giral, a representación lexítima de Euskal Herria
comprácese en lles render a debida homenaxe, ao tempo que fai patente a resolución
de se incorporar activamente, con todos os instrumentos que tanto no interior coma
no exterior interpretan a súa vontade, ao esforzo de restabelecer en España o réxime
democrático, recoñecido de sempre polo pobo basco como única razón e lei da súa
existencia política, á vez que único fundamento hábil para o estabelecemento dunha
convivencia humana e progresista entre as diferentes nacionalidades integrantes do
Estado español.
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Guiado por idéntica sinceridade a que o anima ao expresar a satisfacción e os
ofrecementos que se acaban de facer, o Goberno de Euskal Herria lamenta que na hora
actual non se encontren representados e responsabilizados na acción que emprenderá o
Goberno republicano, sectores de opinión cuxo concurso é recoñecido como importante no
presente empeño de recuperación e no que presidirá a futura convivencia.
Reunido o Goberno basco nesta hospitalaria terra mexicana, reitera ao señor presidente,
xeneral Ávila Camacho, o agradecemento de todos os bascos polas xa innumerábeis
atencións recibidas, culminadas no recoñecemento, por parte de México, do Goberno da
República.

Exiliados republicanos no Sinaia cara ao
exilio mexicano

Saúda cordialmente as representacións de Catalunya e de Galiza, pobos con aspiracións
comúns ao basco, aos que ofrece a súa cooperación para o seu logro.
En canto á situación basca se refire, o Goberno de Euskal Herria, ratificando os acordos
adoptados na súa xuntanza de New York, cumpre co seu deber ao expresar a súa viva
gratitude ás organizacións, grupos e particulares bascos que lle fixeron patente ao seu
presidente a súa adhesión, poñendo a concurso os seus consellos e apoio para o logro dos
nosos ideais de liberdade, que máis tarde ocuparán a totalidade da grande familia basca
na empresa de organizar a súa democracia.
Recollendo diversas opinións, concordantes co expresado na Declaración de New York,
no tocante á reorganización do Goberno basco, o seu presidente reitera a resolución de
dar fin aos traballos de incorporar as representacións designadas polos partidos políticos,
militantes dentro da liña nacional basca, para cubrir as vacantes producidas no Goberno
de Euskal Herria.
México, outubro de 1945 ».
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Capítulo XXXIV
Xuntanza das Cortes Republicanas
As Cortes republicanas foron convocadas o mes de novembro co fin de oír o xefe do
Goberno José Giral e outorgarlle a confianza, así como en sesión ordinaria proceder á
reorganización das diversas comisións parlamentarias.
Era unha ocasión propicia para levar as aspiracións de tramitación do Estatuto galego e
cara a México viaxou o presidente do Consello de Galiza, sr. Castelao.
A prensa da época describe os innumerábeis agasallos que tiveron que atender os
deputados republicanos que vivían na Arxentina e que viaxarían a México.
Un dato de interese constitúeo o feito de que os deputados Castelao, Lasarte e Villaverde,
ao seu paso por Río de Janeiro, camiño de México, foron agasallados como hóspedes de
honra da colectividade portuguesa.
Naquela oportunidade estableceron relacións políticas e cordiais, que poderían ter unha
significación na loita dos pobos ibéricas, cos representantes Moura Pinto, Jaime Morães,
Jaime Cortesão e Ricardo Sehara, presidente dos portugueses de Río.
No convite que lles ofreceron estiveron presentes, ademais, Hermes Lima, que era o
xefe da Agrupação Amigos da Democrácia Portuguesa e Horta Barnosa, presidente da
Agrupación de Amigos del Pueblo Español, así como numerosos republicanos portugueses.
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Intercambiaron discursos e foron considerados os propósitos de Galeuzca, que atoparon
favorábel acollida e cooperación. Prometeron aquelas personalidades políticas e
intelectuais portuguesas colaborar na revista Galeuzca.
Pouco antes constituírase en Montevideo a Agrupación de Cataláns, entidade adherida ao
ideario e ao movemento de Galeuzca.
O primeiro acto realizárono o 14 de outubro, rendendo unha homenaxe ao presidente
Compayns.
A reunión de Cortes realizouse, coma a anterior, no Salón de Cabidos do Goberno do
Distrito Federal, baixo a presidencia do vicepresidente primeiro, Luis Jiménez de Asua e
con asistencia de cento trinta e cinco deputados. Celebráronse tres sesións, os días 7,
8 e 9 de novembro, na primeira das cales, despois de se dar conta á Cámara da gran
cantidade de adhesións parlamentarias e extraparlamentarias, españolas e estranxeiras,
que se recibiran na Mesa do Congreso, procedeuse ao debate e resolución verbo a
cuestión política que proxecte o Goberno da República, ao cal precedeu un breve discurso
do presidente do Congreso e a declaración ministerial do presidente do Goberno.
Unha vez máis funcionou a solidariedade Galeuzca fronte á deplorábel actitude de
Indalecio Prieto.
Un bo resumo desta reunión de Cortes en México fíxoo Galeuzca deste xeito:
«A importancia dunha declaración ministerial, formulada para obter a confianza do
Parlamento, dedúcese da categoría dos obxectivos políticos enunciados e das garantías
ofrecidas para o seu cumprimento. En ambos os aspectos, é nobre o documento lido
polo dr. Giral nas Cortes republicanas reunidas en México, detallando o programa do
seu Goberno. Trátase, xulgado desde todos os ángulos da crítica política, dun plan de
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acción serio e construtivo. A súa aprobación, por unanimidade, tras o debate público en
que puideron expresar os seus puntos de vista os representantes de todos os partidos
políticos, mesmo os que militan nos grupos de oposición, que formularon correctamente
os seus xuízos discordantes, dálle ao documento lido polo presidente Giral unha valoración
que excede a das definicións políticas que contén pois, desde o referendo parlamentario,
sinala o camiño que o seu Goberno escolleu para chegar á meta da restauración da
liberdade, a democracia e a República nas terras hoxe ocupadas polo franquismo.
A solemnidade do desenvolvemento das sesións, o número de deputados presentes -máis de
cento corenta-, algúns chegados a México desde moi longas distancias, a serenidade e altura
postas de relevo por todos, son outros tantos aspectos favorábeis da xuntanza. Tamén o é
que o Goberno Giral, pola índole da súa composición e pola variedade das representacións
que o forman, ofrece garantías de imparcialidade e de levar adiante o seu programa, sen
influencias partidistas. Ben é verdade que varias representacións, mesmo de participantes
no Goberno, propugnaron unha ampliación da súa base política, para abranguer a todos
os grupos antifranquistas. Neste asunto, os señores Castelao, Lasarte e Ferrer, falando en
representación do grupo galego e das minorías basca e catalá, respectivamente, foron claros
e expresivos. Posteriormente soubemos que o presidente Agirre volveu apoiar ante o Goberno
da República o mesmo punto de vista a prol da incorporación dos partidos até o de agora
excluídos da responsabilidade ministerial. Tratase -na súa mente- dunha conveniencia táctica
de primeira orde, para aproveitar na loita contra o franquismo todas as forzas, tanto interiores
coma exteriores, inimigas do réxime implantado pola rebelión militar e a axuda estranxeira.
Énos imposíbel, dadas as nosas limitacións de espazo, referirnos polo miúdo aos diferentes
aspectos da declaración ministerial e do debate político suscitado por ela. Pero si queremos,
de acordo co carácter de Galeuzca, recoller o concernente aos problemas autonómicos.
Aínda non estando de acordo con algún dos conceptos e varios dos termos empregados
na declaración gobernamental ao tratar das demandas autonómicas, hai que recoñecer
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que na linguaxe utilizada alenta un novo espírito de comprensión e unha vontade de
resolución do problema derivado da coexistencia de pobos distintos e diferenciados na área
do Estado español. Este espírito está reflectido nas palabras de boa acollida dedicadas ao
Estatuto de Galiza, e no enunciado propósito de realizar ‘axiña o traspaso dos servizos
que corresponden aos poderes autonómicos’, así como na importante declaración ‘verbo a
necesidade de abrir ampla vía ás aspiracións autonómicas, dando facilidades para que todo
pobo ou provincia estremeira, con zona constituída en réxime de autonomía, poida expresar
a súa vontade a este respecto’, palabras que se refiren á incorporación de Nafarroa ao País
Basco, segundo interpretou e explicou o deputado basco, Sr. Lasarte, na súa intervención
no debate. Non menos interesante e demostrativa dun intelixente sentido realista é a
afirmación do Goberno: ‘comprendendo que a realidade nos ha deparar unha etapa primeira
anormal e transitoria, comeza desde agora os seus traballos para fixar de común acordo
as normas especiais que deberán rexer nesa etapa’. Este ‘común acordo’ -cos Gobernos
autónomos, sobreenténdese-, é a mellor garantía para chegar a realizacións eficaces.
Para que o lector poida axuizar este capítulo da declaración Giral a que nos estamos
referindo, transcribimos íntegros os parágrafos comentados:
“Cego politicamente terá que considerarse a quen desdeñe recoñecer a importancia do
problema que presentan os pobos peninsulares que desexen constituírse en réxime de
autonomía. Será necesario insistir, co fin de renovar a conciencia histórica de todos os nosos
compatriotas, en que o réxime centralista que vivimos é fundamentalmente resultado dos
séculos XVIII e XIX, aínda que ese réxime está xa iniciado polo despotismo austríaco. A
nosa Constitución, cunha profunda visión histórica, abriu as canles aos íntimos desexos
dos pobos españois, e fillo dese desexo foi primeiro o Estatuto catalán e a organización de
Catalunya en réxime de autonomía. E, máis tarde, xa na guerra, a aprobación do Estatuto
do País Basco, o cal lle permitiu, así mesmo, a aquelas provincias crear os seus órganos e
cumprir as funcións que autoriza a Constitución de 1931. Por último, Galiza deixou expresada
a súa vontade de autonomía no texto do Estatuto plebiscitado e aprobado polo pobo galego,
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que no seu día tomou estado parlamentario e ficou pendente do exame e aprobación das
Cortes. No espírito que informou a Constitución afirmámonos; porque España, unha e varia,
precisa adaptar todo o seu aparello interno político-administrativo ao sistema de condicións
xeográficas, económicas e culturais dos seus diferentes pobos, o que en vez de debilitar o
nexo común, o fará, como acontece sempre coas institucións creadas por obra voluntaria,
máis cohesivo e vigoroso. Así o mostrou na etapa de paz que viviu a República a cordialidade
profunda entre Catalunya e o resto de España; así o volveu mostrar a mesma Catalunya,
e con ela o País Basco, nas dolorosas xornadas da guerra. defendendo a independencia e a
liberdade de España en todas as frontes de combate. E reitérao agora o feito de que os seus
representantes autorizados formen equipo connosco, para a recuperación do país e da súa
liberdade. O Goberno, pois, que non se considera autorizado para exceder cos seus propósitos
as lindes en que a Constitución enmarca os problemas, non pon sordina á súa convición sobre
a necesidade de abrir ampla vía ás aspiracións autonómicas, dando facilidades para que todo
pobo ou provincia limítrofe, con zona constituída en réxime de autonomía, poida expresar a
súa vontade a este respecto. De acordo coa letra e o espírito dos estatutos en vigor, realizará
o traspaso dos servizos que correspondan aos poderes autonómicos, co fin de que as súas
institucións poidan funcionar desde o principio coas posibilidades económicas necesarias.
O Goberno, comprendendo que a realidade nos ha deparar unha etapa primeira anormal e
transitoria, comeza desde agora os seus traballos para fixar de común acordo as normas
especiais que deberán rexer nesa etapa».
Tamén debemos recoller, polo seu interese, o capítulo dedicado a Portugal. É este outro
dos aspectos orixinais da declaración ministerial. O acertado proxecto deste asunto tomou
o seu verdadeiro alcance coa intervención do deputado galego e presidente do Consello
de Galiza, doutor Castelao, ao fixar o papel de Galiza como nexo de unión entre España
e Portugal, e falar da irmandade que perdura malia as artificiosas raias políticas, e que se
funda na raza, na cultura e nos ideais que son comúns a galegos e portugueses.
Copiamos do documento lido polo señor Giral:
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«Queremos dedicar unhas palabras cheas de vontade de irmandade a Portugal. A nosa
común dor vai derretendo o xeo que crearan nas nosas relacións os erros pasados, e os
choques frecuentes orixinados máis que pola propia vontade, polo común afán conquistador,
que animou noutrora a ambos os pobos. Mais mudou a visión histórica duns e doutros, e
imos movéndonos, España e Portugal, cara a ideais comúns. Soñamos, portugueses, coa
hora en que ambos, voluntariamente, comecemos a conxugar con alto sentido os nosos
intereses, como o fan co seu curso os nosos dous máis grandes ríos; soñamos co día en
que de común acordo eliminemos as nosas alfándegas, fomentemos empresas comúns e
retornemos á intimidade cultural que a obra de Gil Vicente e Camõens testemuñan. Non
cremos na fecundidade do chamado actualmente bloque ibérico; só dores nos deparou, e
segue deparándonos porque, nesta hora de exacerbación do terror na nosa patria, os que
foxen a Portugal procurando asilo son devoltos a España polos chacais que o voso ditador
tendeu ao longo da raia. Pero aínda que a luz dos nosos abrentes sexa morosa, para ambos,
portugueses, despregarase a mañá, e entón sairemos ao voso encontro, co fin de proclamar
ante os nosos pobos a concordada acción a que nos incita o noso destino».
Nesta cita, exigua pero sincera, hai que deixar constancia da actitude de Prieto, posta de
relevo no seu discurso da segunda sesión, e na súa oposición á Constitución da Comisión
ditaminadora do Estatuto de Galiza. Non nos compete dar noticia da posición política
mantida polo líder socialista, en nome da súa minoría, pois xa el, coa súa dilixencia
característica, se encargou de espallala por todas as partes. Si debemos expresar a
nosa estrañeza e a nosa desaprobación, porque despois de terse erixido durante o exilio
en vestal da Constitución republicana, matizou o seu discurso de reticencias verbo
o presidente da República, e á hora en que se precisaba un acto de fe republicana,
condicionou reiteradamente o seu apoio ao Goberno ás resultas de imprecisas solucións
que poidan xurdir no campo internacional ou no nacional. Felizmente, a dirección política
do Goberno recentemente formado acredita coñecer a súa misión histórica e posuír o grao
de vontade de acción preciso para a restauración republicana, aínda que tamén é verdade
que algunhas figuras políticas achegadas ao Goberno demostran coas súas manifestacións
equívocas ou confusas, non estaren á altura do seu deber.
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Tamén se manifestou o vello receo de Prieto ás autonomías, e a ocasión foi o debate sobre
a Constitución da Comisión de Estatutos no que expresou a súa oposición, falando tamén
en nome da minoría socialista.
Foi en van que os deputados galegos, en fermosa unanimidade -a excepción de un confirma
o feito- e en rexa loita, apoiados polo deputado basco, Sr. Jauregui e o catalán, Sr. Tomás i
Piera, fixesen toda clase de consideracións legais, lóxicas e políticas. Á fin, tras a intervención
das minorías -e debe rexistrarse a do representante de Esquerda Republicana, Vargas, a
prol da reivindicación galega, moi acertada e expresiva-, o presidente Giral avogou tamén
pola Constitución da Comisión. Precisouse toda unha sesión de cinco horas e a intervención
do presidente do Goberno, para facer desistir a minoría socialista da súa actitude e cumprir
o artigo do Regulamento das Cortes, que obriga á formación dunha Comisión parlamentaria
ditaminadora, unha vez que o texto dun Estatuto de autonomía plebiscitado sexa presentado
á Mesa da Cámara, o que se efectuou, no caso de Galiza, no ano 1936.
As xuntanzas de México serviron para pór de relevo a crecente amizade e os cada día máis
estreitos vencellos que unen os pobos catalán, galego e basco, e as súas representacións
e dirixentes.
Esta solidariedade acreditouse de diversas formas, desde a situación no recinto das
sesións en grupo conxunto dos deputados dos tres pobos, até a concordancia dos
representantes das minorías nas intervencións públicas.
Os deputados chegados da Arxentina e Chile, concretamente Castelao, Alonso Ríos,
Villaverde, Lasarte, Pelayo Sala, Mestres, Aznar e Suárez Picallo, foron os principais
animadores da acción conxunta.
No ambiente parlamentario, todo o mundo se decatou do nacemento dunha nova forza
reflectida na coordinación da acción política de cataláns, galegos e bascos. Esta coordinación

391

tomou forma orgánica para o futuro, mediante a integración dun grupo parlamentario. En
efecto, os deputados dos tres pobos subscribiron, ao abeiro do Regulamento das Cortes, a
seguinte acta constitutiva que deu nacemento a un novo grupo:
“Os deputados que subscriben, en uso do dereito que lles confire o artigo 13 do
Regulamento das Cortes, e considerando a fundamental concordancia dos intereses
culturais e económicos que representan, constitúense en grupo parlamentario para
estimular e defender as aspiracións de Catalunya, Euskal Herria, Galiza e as liberdades
dos demais pobos hispánicos e afirmar a súa personalidade política, que deberá ser
consagrada pola expresión da súa vontade popular.
O grupo terá unha mesa directiva constituída por tres membros, das aspiracións de
Catalunya, Euskal Herria e Galiza e demais pobos hispánicos”, e poderán formar parte del
todos os señores deputados que estean conformes coa súa fundamental finalidade.
A Constitución deste grupo non afecta para nada a subsistencia, significación e disciplina
das minorías parlamentarias actuais.
O grupo terá unha mesa directiva constituída por tres membros, un dos cales actuará
de presidente e outro de secretario. Designouse presidente a don José Tomás i Piera;
secretario, a don José María de Lasarte; e vogal, a don Ramón Suárez Picallo.- México
D.F., o 3 de novembro de 1945”.
Asinan a acta os deputados señores: Masscort, Nogués, Esteve, Ragasol, Lasarte, Alonso
Ríos, Tomás i Piera, Villaverde, Zulueta, Mestres, Ferrer, Gener, Ametlla, Santaló, Castelao,
Irujo, Jauregui, Suárez Picallo, Aznar, Sala, Senyal, Nicolau d’Olwer, Casanellas, Fernández
Mato. Entre os asinantes hai tres ministros do Goberno Giral: os señores Santaló, Nicolau
d`Olwer e Irujo. Axuícese, pois, a importancia do novo grupo, cuxo número, ademais, está
a medrar coas adhesións de deputados que non puideron acudir ás sesións de México”.
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Capítulo XXXV
A comunidade Ibérica
Manuel de Irujo vivía en Londres. Dende alí impulsaba todo o concernente á Comunidade
Ibérica. Esta era ocupación prominente nas actividades da emigración republicana na
capital británica.
Era un ateneo onde se discutían os problemas peninsulares desde o punto de vista federal.
A raíz dunha magnífica conferencia que en decembro de 1944 pronunciara en Euzko Etxea
o escritor portugués e ex-director xeral de Colonias, Armando Cortesão, constituíuse un
equipo integrado por aquel dirixente republicano lusitano e os señores Araquistain (exembaixador da República e delegado en Londres da Xunta de Liberación), Pi i Sunyer
(presidente do Consello Nacional de Catalunya) e Manuel de Irujo, que era presidente
de Euzko Etxea e ministro republicano, encargado de estudar o problema peninsular nas
súas diversas facetas para formular proxectos que servisen para chegar, co tempo, á
constitución da Comunidade de Nacións Ibéricas.
Esta comisión reuniuse repetidas veces e nun curso de conferencias, organizado por
A.R.E., os catro relatores expuxeron os seus respectivos puntos de vista ante os proxectos
presentados, ciclo que atinxiu éxito indubidábel e reclamaba a necesidade de dar a estas
tarefas a maior extensión posíbel.
A Xunta de Cultura Basca, recollendo este estado de opinión, organizou un novo ciclo, con
debate aberto, que tiña lugar en Euzko Etxea todos os sábados pola tarde e que se estendeu
até a fin do ano. Para ocupar a tribuna enviáronse invitacións a unha trintena de persoas
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destacadas dos diversos sectores republicanos, prietistas, comunistas, socialistas, sen excepción
ningunha. Negrinistas, republicanos de todos os matices, cenetistas, bascos, cataláns, galegos,
intelectuais españois sen etiqueta de partido, ocuparon en sucesión a tribuna da Casa Basca,
acreditada pola obxectividade que nela se dispensou ao estudo destes problemas. A disertación
inaugural tivo lugar o día 21 de xullo a cargo de don Vicente Álvarez Buylla, que foi cónsul xeral
da República en Londres e era presidente de Acción Republicana Española. Irujo, que presentou
o orador, evocou a significación que para todos os antifranquistas tiña a data do 18 de xullo, e
aludindo ás manobras en curso para unha restauración monárquica afirmou -repetindo frase
histórica- que os bascos “non servimos a señor que en verme se converta”.
Como se ve, os asuntos ibéricos tratábanse de todas as formas naquel decisivo ano de 1945.
En Buenos Aires funcionaba Galeuzca coa súa propia publicación e en Londres analizábanse os
problemas desde a confrontación democrática. Ademais, tamén en París xorde a inquedanza e
comeza a editarse unha publicación chamada Iberia, revista das nacionalidades ibéricas.
No seu editorial falaba do seu propósito:
Iberia, revista das nacionalidades ibéricas, aparece en vésperas da unión das nacións
vitoriosas, unión de todas as potencias, grandes ou pequenas, que contribuísen ou non, a
derrubar os monstros totalitarios.
Despois da terríbel convulsión destes anos en que reinou a brutalidade, en que todos
os valores morais e espirituais, o culto da intelixencia e o da liberdade dos homes e dos
pobos estiveron abolidos, en que todo o patrimonio da civilización occidental estivo a
piques de perecer, é necesario, para volver á orde, que todo o mundo poida achegar o seu
punto de vista e os seus compromisos para erguer o muro protector contra as forzas do
mal, que se pode volver a desencadear.
Acabamos de dicir todo o mundo, pero non. Non nos queixamos de que a España de
Franco e o Portugal de Salazar non fosen convidados a San Francisco.
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En todo caso, é sensíbel que os pobos de Iberia, sometidos -aínda- á vontade dos dous
tiranos, non poidan facer oír as súas voces no concerto das nacións libres. Outras veces
faranse oír, coas mesmas boas intencións.
Precisemos o carácter da nosa
Nós desexamos que a legalidade republicana sexa restablecida o antes posíbel en España
e en Portugal. Porque se é sabido que a República española de 1931 foi atacada e vencida
polos totalitarios, non é menos certo que a República portuguesa de 1910 foi suplantada
por un réxime ditatorial que pactou cos países do Eixe.
Non é inútil lembrar que durante a innobre farsa da non-intervención, a ditadura portuguesa
achegou o concurso da súa organización do Estado en prol dos xenerais españois rebeldes
e, o que non ten precedentes na historia, entregou milleiros de refuxiados políticos para que
fosen asasinados nas prazas sanguentas de Estremadura por hordas de mouros que, ou,
paradoxo!, foron levados a España para defender a sediciosa civilización cristiá.
Certamente, o mellor dos republicanos portugueses, civís e militares, púxose ao lado dos
españois que combatían polo dereito e a liberdade, e se moitos deles se honraron co ardor
da súa defensa, outros enchéronse de gloria nos campos de batalla.
Este nobre aceno dos demócratas portugueses puxo a salvo a honra do país. Feliz
circunstancia que permite o primeiro achegamento fraternal dos pobos da península,
afastados desde hai trescentos anos por unha propaganda tendenciosa e por unha política
que obedecía a intereses bastardos.
Para nós, a meta por atinxir reborda a das dúas repúblicas ibéricas inmoladas no templo
dos deuses totalitarios.
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Se pedimos o seu restablecemento é para que se tomen medidas de xustiza e de
reparación, que teñen, sobre todo, un carácter simbólico, e arredor das cales deben poder
agruparse todas as tendencias republicanas.
Esta primeira etapa comporta para nós, ademais, a alta misión -o apostolado, mellor ditoque debe propagar a idea dunha Alianza Ibérica.
Alianza que existe xa desde 1939 por este achegamento intelectual, cuxo primeiro froito
é esta revista Iberia. Achegamento que precede aos cambios culturais, ás relacións
económicas, á intelixencia política, en resumo, das diversas nacións ibéricas.
Se, como di moi ben o ilustre historiador e presidente do Parlamento catalán, señor Rovira
Virgili, a tese puido ser un día o separatismo, e a antítese o centralismo, a síntese será a
F. Calvet, A. Rovira (fillo), S. Bonet, T. Rovira
e Antoni Rovira Virgili

Confederación. Iberia será o catalizador da síntese que se impón.
Velaí o noso punto de saída. Pero clarifiquemos primeiramente a atmosfera.
Se durante séculos, os pobos ibéricos, malia a súa veciñanza e ás súas afinidades étnicas,
viviron como irmáns inimigos, ou non tiveron máis que moi rara relación, non imos
cometer a imprudencia de asegurar que a Confederación se fará inmediatamente despois
da caída dos dous ditadores.
Nós imos crear, e tamén sen présas, o clima que fará posíbel un achegamento progresivo
en todas as ordes, e que riscará as pegadas dunha política imperialista e de opresión.
Un esforzo de comprensión mutua é a base da nosa doutrina. Non se pode amar o que
non se coñece; non se pode comprender o que se ignora. Os pobos ibéricos amaranse
cando lles ensinen a coñecerse.
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Os achegamentos intelectuais, culturais e sociais mostrarannos o verdadeiro aquel de
cada nación. Estes achegamentos permitirán desembarazarnos de desconfianzas non
xustificadas e de falsos prexuízos. Farán posíbel -e necesario- o entendemento económico,
condición esencial dun entendemento político duradeiro e fecundo. Os pobos ibéricos
teñen necesidade de entenderse economicamente se queren vivir independentes.
Acaba de ser trazado o camiño que se debe seguir
A Alianza Ibérica ten, pois, un carácter esencialmente democrático. E digámolo dunha vez
por todas: ningunha nación admitirá ser constrinxida ou absorbida por outra, e cada unha
conservará a súa lingua, os seus costumes, a súa civilización e as súas liberdades.
Nós representamos a forza potencial que, no momento oportuno, tomará o xeito que o
Plan de Dumbarton Oaks designou como un Pacto Rexional.
O noso obxectivo inmediato é a pacificación das nacións ibéricas, o seu progreso e o seu
benestar no traballo e na paz.
Estamos orgullosos de nos considerar desde agora como un dos elos da cadea das nacións
libres que proclaman como lei suprema a da seguranza colectiva, conforme o dereito e a
xustiza, e o principio inmutábel do respecto á autodeterminación dos pobos.
Ao achegarse a nosa liberación, diriximos un saúdo fraternal a toda a prensa aliada,
incluída a da resistencia ibérica; expresamos a nosa máis alta consideración para os
Gobernos das democracias; e inclinámonos profundamente conmovidos ante todos os que
morreron para que viva a liberdade”.
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MANIFESTO DOS BASCOS DE CHILE
Reunidas o pasado mes de agosto en Santiago de Chile as representacións de Agrupación
Democrática Basca, que comprende a republicanos, socialistas e comunistas, do Partido
Nacionalista Basco e de Acción Nacionalista Basca, asinaron o seguinte manifesto:
“Os grupos políticos bascos de Santiago de Chile, representados polos abaixo asinantes,
tendo en conta a transcendencia destes momentos, sinalada polo remate da guerra e
a designación en México de don Diego Martínez Barrio como presidente da República
española, manifestan:
1º. Ratificar a unión das súas forzas e a súa solidariedade coa obra común iniciada o 18 de
xullo de 1936 e realizada despois en forma orgánica desde a Constitución do Goberno
de Euskal Herria, presidido polo Excmo. Sr. don José Antonio Agirre.
2º. Afirmar a súa adhesión e confianza ao dito Goberno como representante lexítimo do
pobo basco.
Da coordinación entre bascos e galegos dá conta a nota aparecida en París no órgano da
Delegación do Goberno basco que, preocupado pola sorte dun galego e un basco, pedía
deste xeito solidariedade cara a eles en novembro de 1945:

‘DOUS FILLOS DE EUSKAL HERRIA E DE GALIZA EN PERIGO DE MORTE
Galegos e bascos, en pé!
Santiago Álvarez e Sebastián Zapirain, dous homes que poñen en alto o espírito
indomábel dos pobos basco e galego, están en perigo de morte.
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O “crime” destes dous loitadores antifascistas é o de combater con toda abnegación e
coraxe baixo as bandeiras da República española e polas liberdades de Euskal Herria e
Galiza.
Regresados a España, guiados polos sentimentos que sempre os animaron, caeron entre
as gadoupas dos verdugos de España, quen se aprestan a lavar a ofensa de Guadalajara e
demais vitorias republicanas nas que participaron Santiago Álvarez e Sebastián Zapirain.
Durante a nosa guerra de independencia, cubríronse de gloria nos diferentes campos de
batalla, cumprindo as ordes do mando e sendo os defensores da política do Goberno da
República.
Auténticos fillos de Euskal Herria e de Galiza, souberon, xa antes da guerra, defender con
afán os intereses nacionais e autonómicos tan arraigados no corazón de todos os bascos e
galegos.
Santiago Álvarez e Sebastián Zapirain simbolizan o combate común de todas as forzas
democráticas dos diferentes pobos peninsulares. Ao longo de 32 meses de loita, fundiron
os seus anhelos no desexo unánime dos demais pobos, en defensa da República española
e pola súa independencia.
E son estes dous patriotas os que Franco se apresta a fusilar!
Debemos arrincalos das mans sanguentas dese miserábel e da súa panda de asasinos!
Os bascos e galegos de París, solidarios coas exixencias de humanidade contra as que
se manteñen perseguidos a Santiago Álvarez e Sebastián Zapirain, elevan a súa máis
indignada protesta pola detención destes dous valorosos patriotas.
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Reclaman a súa liberdade inmediata e a aplicación do propio articulado, nos parágrafos
1 e 4, do chamado Decreto de Responsabilidades, en virtude do cal debe permitírselles o
regreso a Francia.
Os bascos e galegos de París prométenlles solemnemente aos seus paisanos Santiago
Álvarez e Sebastián Zapirain, non cesar nos seus esforzos de solidariedade até conseguir
-coa axuda das republicanos españois e de todas os pobos democráticos- liberalos das
cadeas franquistas xunto con todos os demais perseguidos e ameazados de morte por
parte de quen usurpan hoxe o poder en España.
GORA EUSKAL HERRIA ASKATUTA!
VIVA GALIZA CEIBE!
VIVA A REPÚBLICA!
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Capítulo XXXVI
Un ano clave
Finalizaba 1945. Desde 1936, con excepción de 1944, Agirre adoitaba facer un balance
anual da xestión do Goberno basco na que se denominaba Mensaxe de Gabon. Aquel ano
o lehendakari quixo recapitular o realizado e dar ánimos para 1946, que se prometía como
o definitivo na caída do franquismo. Na súa mensaxe daba conta da súa entrevista en New
York con Castelao. Tomamos un fragmento del:
“Durante o ano en curso tiven a satisfacción de celebrar en París varias entrevistas
co presidente de Catalunya, señor Irla, nas cales estiveron presentes destacadas
personalidades catalás. Delas saíu fortalecida a tradicional amizade basco-catalá e
examinouse o futuro cun criterio de actuación coincidente. A visita que me fixo en New
York o presidente do Consello de Galiza, señor Castelao, ratificou, ademais da inalterábel
amizade dos nosos pobos, o vigoroso desenvolvemento democrático de Galiza que,
con Catalunya e Euskal Herria, constitúe hoxe un dos factores decisivos da liberdade
democrática peninsular.
Tamén foi intensa a nosa relación cos diversos sectores democráticos españois políticos
e sociais, na nosa teima por atopar o camiño que dese unha dirección coordinada á nosa
loita común contra o réxime totalitario do xeneral Franco. A miña actuación en Europa,
en San Francisco e en México, así como a levada paralelamente e con acerto polos meus
compañeiros de Goberno non foi outra cousa que o cumprimento dos acordos adoptados
na xuntanza de New York. O noso labor non deixou de ser eficaz e útil.
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Decatado o Goberno basco de que a división producida na emigración española non
favorecía senón a permanencia de Franco no poder, chamou á responsabilidade dos
demócratas españois.
Un foi o inimigo que atacou a nosa liberdade, unha en consecuencia debe ser a
organización coordinada que a restableza. Tan sinxelo principio viña sendo perturbado
polas organizacións partidistas creadas ao abeiro da liorta que, por outra parte, puxeron
en evidencia a súa incapacidade para o logro daqueles propósitos.
A posta en pé das institucións da República española era unha solución que a maioría
defendía como único medio ordenado de dotar a democracia peninsular do rumbo
perdido. Ademais de significar a continuidade e ser un medio útil para a coordinación das
diferentes tendencias políticas, lembraba que tales institucións naceron da libre expresión
da cidadanía española; e en Euskal Herria e en Catalunya significaron, a través dos seus
órganos de Goberno propios e en Galiza mediante plebiscito, a vontade dos seus pobos
manifestada nun determinado momento histórico. Todo este proceso coordinador viña sendo
aconsellado non só polas necesidades apuntadas senón tamén por claras exixencias de tipo
internacional, que se comprenden con só examinar o xeito como se desenvolveu a liberación
dos pobos de Europa. Estas consideracións determináronnos, ao presidente de Catalunya
e a min, a enviar desde París o mes de maio pasado, coincidindo con outras actuacións
loábeis de personalidades republicanas, un telegrama ao sr. Martínez Barrio, presidente
daquela das Cortes da República, rogándolle que puxese en marcha o mecanismo das
institucións republicanas como medio de chegar a unha intelixencia proveitosa.
As reunións das Cortes españolas en México, a resignación do anterior Gabinete e a
Constitución do novo Goberno, despois da elección do presidente provisional da República,
foron episodios importantes na política de feitos exixida polo pobo. Ademais, produciron
un saudábel efecto internacional pola seriedade con que se desenvolveron.

402

Sería un grande acerto ampliar nos días que veñen a base representativa do Goberno
constituído, sobre todo, ante os importantes eventos de orde internacional que se
anuncian. Esa foi e é unha opinión insistentemente mantida polos bascos.
Todo este proceso positivo que chega en momento oportuno corre perigo de ser de novo
alterado polos elementos de perturbación que invariabelmente adoitan presentarse
nas etapas finais dos exilios; son a saber, a impaciencia e o nerviosismo. Contra eles
queremos previr aos nosos compatriotas.
Co desexo máis loábel, como é o de concluír unha situación de opresión, adoita ser moi
corrente admitir sen demasiada meditación doados proxectos de solución ou propor
outros, fundados ás veces máis no desexo propio ou na propia conveniencia que na
realidade, e menos aínda nas fontes de autoridade sobre todo internacional, que no seu
apoio se invocan con excesiva facilidade.
Non se gaña nada con impaciencias incontidas, nin con novos programas, nin provocando
novas situacións fundadas en bases incertas”.
A revista Galeuzca, pola súa banda, seguía preocupada pola presión que desde o exterior
podía facerse para dar unha solución á ditadura, e analizaba así a situación do momento:

A ACTITUDE INTERNACIONAL E O RÉXIME FRANQUISTA
A actitude das grandes nacións democráticas respecto ao réxime ditatorial do xeneral
Franco -advido non se esqueza, contra a vontade popular e mediante o auxilio do Eixe-,
vén tomando estado na prensa mundial, semellando concretarse, polo de agora, en tres
planos, a saber: o de Cuba, o dos Estados Unidos e o de Francia.
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Anunciouse que Grau San Martín propuña un plebiscito precedido dunha amnistía política,
con liberdade de opinión, controlado polas nacións hispanoamericanas, para decidir sobre
a cuestión do réxime; atribuíuse ao departamento de Estado da Unión, que estudaba unha
acción política conxunta para a propoñer ao acordo de Gran Bretaña e Francia, co fin de
realizar unha acción restritiva ao absurdo nas relacións dos tres co Goberno de Franco, até
chegar á formación dun Goberno interino que se comprometera a garantir unhas eleccións
libres co fin de instaurar un réxime democrático definitivo no Estado español. Ultimamente,
declarouse oficialmente que Francia solicitou a Gran Bretaña e os Estados Unidos que
considerasen e fixasen unha actitude conxunta ante o réxime actual de España.
Neste resumo non sería xusto esquecer a Rusia, da cal se afirmou que Molotov formulou,
na reunión de chanceleres de Londres, a cuestión da España franquista, e que el mesmo
volvería poñela sobre a mesa da actual conferencia de Moscova.
Xunto e quizais como base de todo iso, axítase e ponse en dúbida a chamada política
de non-intervención, no sentido de norma xeral, confrontándose tamén con ela os
tradicionais conceptos da soberanía nacional absoluta e indivisíbel, e os.novos problemas
que presentan para a paz e a seguranza mundiais as terríbeis armas de destrución en
masa, como a bomba atómica, que arrincou a Mr. Eden a declaración de que soamente
na limitación da soberanía de todas as nacións, grandes e pequenas, e nalgunha forma
de Goberno do Comundo, que diría Salvador de Madariaga, dentro da Organización das
Nacións Unidas, podería buscarse axeitada solución; co cal viría modificarse ou alomenos
moderarse a aplicación daquel principio, co da interdependencia internacional, alomenos
nesta orde de intereses e de procedementos.
Evidentemente que todo isto recae contra a subsistencia do réxime francofalanxista
que padecen os pobos da península hispánica, merecedores de mellor sorte e de maior
solidariedade internacional; ante o cal o dúctil xeneral ensaia todas as maneiras de
continuar no poder como mellor poida e llo permitan as democracias vitoriosas, descubrindo
un xogo que identificou, pese a certos diplomáticos, a vixiante opinión pública mundial.
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Mais ao se produciren e concretaren as opinións e actitudes da prensa e dos dirixentes
demócratas, no sentido de que tal réxime debería ser abolido substituíndose por outro
democrático, resultante da vontade popular, pídese a unanimidade das forzas opoñentes a
Franco e á súa Falanxe, para que se poida apoiar este cambio.
Galeuzca non pode subtraerse de dar a súa opinión neste debate, para pór as cousas un
pouco en orde e expor o punto de vista dos intereses republicanos e democráticos.
En primeiro lugar, entende que se debería aclarar se a obxección que vai dirixida ao
Goberno de Giral, como institución representativa, quere dicir que deben unirse todas as
esquerdas no dito Goberno, ou se se pretende que se entendan todos os antifascistas da
esquerda cos da dereita, fóra do poder.
Nós debemos lembrar que o Goberno Giral é maioritario, segundo esta constituído, que
está apoiado polas Cortes, expresamente, e que conta coas asistencias de todas as forzas
democráticas organizadas dentro do país. Ao que se lle debe engadir que este Goberno
convidou a unirse nel ás representacións comunistas, aos socialistas negrinistas, e a
outros grupos menores. Á parte de que a este Goberno todos aqueles lle prometeron
asistencias na súa obra de abolición da ditadura hispánica e restablecemento da República
e dos poderes dos seus países autónomos.
En segundo lugar, semella que sería complicar as cousas, se se pretende pór en pé de
igualdade xurídica e democrática o réxime republicano e a monarquía, porque un Goberno
de forza interrompeu a continuidade dun réxime popular, posto que a tanto equivalería
que se puxese agora en tea de xuízo e decisión a forma de Goberno inmediata.
En terceiro lugar, e subsidiariamente, cabería que o Goberno Giral mesmo fose o alicerce
de todas as ampliacións posíbeis dentro da dignidade republicana e democrática, sen
recorrer á formación doutro Goberno interino prescindíndose do único representativo que
existe na actualidade.
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Por outra parte, o que nunca podería facerse de boa fe sería criticar como non
representativo ao Goberno Giral porque non integra a representación comunista e
negrinista, para dicir, a seguir, se estes entrasen naquel, que o citado Goberno estaría
sometido ás suxestións da Unión Soviética.
Poderíase admitir, como única alternativa ao Goberno Giral, ou ás ampliacións deste,
honorabelmente establecidas, a suxestión seguinte que nos permitimos propoñer: que
as grandes potencias tomasen providencias necesarias para crear un clima político de
liberdade dentro do Estado español, no sentido de que calquera partido político, sexa
monárquico, carlista, a CEDA, os republicanos, o socialista, o cenetista, o nacionalista
basco e os de Catalunya e Galiza, así como os sindicais CNT e UGT, poidan organizar cos
seus afiliados asembleas e autoridades partidarias, como existían durante o tempo da
República, ou da monarquía liberal, con reintegración das súas sedes sociais e da súa
prensa propia, con garantía de liberdades de reunión, opinión, propaganda e crítica falada
ou escrita e con dereito de petición sen que ningunha destas actitudes constitúan delito,
como actualmente ocorre. Ben entendido que se o Estado español non autoriza e garante
iso, ou despois de autorizado o persegue ou obstaculiza, a xuízo dos axentes diplomáticos
interesados en facelo cumprir en España, anúnciese, dende agora, que se consideraría
o dito réxime fóra da lei internacional, e pasaríase a unha acción de abolición deste,
mediante o illamento diplomático e económico.
Coñecedores, nós, da verdadeira situación interior do Estado franquista, aseguramos que
con esta política se verían xurdir as forzas democráticas, hoxe asoballadas polo réxime
ditatorial de Franco, as que darían con iso alicerce claro e evidente para que un Goberno
democrático -que para nós sería o propio de Giral, ampliado con novas representacións do
interior-, se impuxese con incontrastábel maioría á conciencia e á opinión públicas.
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Capítulo XXXVII
Agirre e Castelao contestan a Pasionaria
O Partido comunista estaba inquieto a fins de 1945 e principios de 1946. Mostraba a súa
preocupación ante certos contactos políticos e temía verse excluído das negociacións
republicanas. Por tal motivo Dolores Ibarruri (Pasionaria) enviou telegramas tanto ao
lehendakari Agirre como ao presidente do Consello de Galiza, Castelao.
Este é o texto e as contestacións que lle ofreceron ambos os políticos.
Toulouse (Francia), 18 de decembro de 1945.
José Antonio Agirre.
Basque Delegation.
30. Fifth Avenue. New York.
Distinguido compatriota: ao examinar situación do noso país á luz últimos acontecementos,
dirección Partido Comunista comprobou existencia un serio perigo para porvir España
republicana e democrática. Este perigo provén de manobras fascistas e reaccionarios
interior exterior España fan para salvar réxime franquista de crise que se debate e buscar
solución contraria a desexos pobo intereses nación. A expresión máis acabada destas
manobras é propósito concertar compromiso entre franquismo certos sectores republicanos
que de se levar práctica posibilitaría perpetuación na nosa patria un réxime reaccionario
frustrando esperanzas e anhelos pobo e as súas masas traballadoras e facendo de España
país feudatario non importa cal potencia estranxeira. Argumento esgrimido para xustificar
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este compromiso é evitar efusión sangue e preparar volta pacífica normalidade. O Partido
Comunista afirma calquera compromiso con franquismo non só non evitaría efusión sangue e
continuación guerra civil latente no noso país, senón fará inevitábel o seu desenvolvemento.
Partidarios compromiso falan organizar plebiscito dirixido por axentes franquistas e baixo
control estranxeiro. Realizado tales condicións plebiscito sería burla sanguenta e fraude
escandalosa que permitiría Franco dar aparencia democrática ao seu réxime fascista
terrorista. Partido Comunista pronúnciase resoltamente contra todo compromiso con Franco
e non aceptará intervencións estrañas comportarían mingua temporal ou definitiva de
soberanía e independencia a nosa patria. Partido Comunista, esforzándose por organizar
loita armada e levantamento nacional contra Franco Falanxe considerando este era mellor
procedemento acabar con el e destruír as súas raíces, pero nunca renunciamos outros
medios de acción e loita contra franquismo se unidade forzas antifranquistas foran posíbeis e
eficaces. Por iso Partido Comunista, no seu desexo pór fin sufrimentos ao noso pobo e evitar
novas loitas sanguentas que consomen ruína o noso país, está disposto a chegar un acordo
con todas forzas antifranquistas nacionais sobre esta organización unha consulta ao pobo en
que este libre e democraticamente se pronuncie por réxime que quere vivir e gobernarse.
Partido Comunista ten absoluta confianza en amor pobo República democrática e por iso
propón esta consulta popular, se ben condicionándoa determinadas circunstancias difiren
fundamentalmente do plebiscito queren partidarios compromiso.
Esta consulta pobo deberá facerse despois de ter sacado Franco Falanxe do poder e
non baixo controis estranxeiros, senón dirixida por un Goberno coalición nacional en
que participen todas forzas desde republicanos, socialistas, cenetistas, comunistas,
representantes Catalunya Euskal Herria, Galiza até monárquicos militares antifranquistas.
Para colaborar en organización esta consulta poderían funcionar Gobernos autónomos
Catalunya Euskal Herria en iguais características que Goberno nacional. A misión Goberno
coalición nacional será liberar prendidos, facilitar retorno emigrados, depurar aparello
Estado todo vestixio falanxista e organizar consulta pobo. Unha vez coñecida vontade
nacional, se como estamos certos pobo pronúnciase por República, Goberno deberá
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entregar poder ao presidente interino República, cal encargaría formación novo Goberno
expresión vontade popular que poría marcha institucións republicanas e convocaría
eleccións prazo máis breve posíbel. Esta é a solución que Partido Comunista propón
impulsado por preocupación acelerar caída franquismo e aforrar sangue sufrimentos ao noso
pobo, o que non exclúe esteamos dispostos examinar calquera outra poida ser proposta
idénticos fins. Considerando urxente e indispensábel que forzas republicanas adoptemos
posición común, sen a cal non é posíbel dar solución democrática problema político español,
diríxome vostede mesmo tempo que o faga dirixentes outros partidos organizacións
antifascistas e personalidades republicanas, propondo celebración xuntanza conxunta co fin
poder chegar un acordo estabelecer un programa acción común. E sobre base este acordo
dirixirnos despois colectivamente a forzas monárquicas militares antifranquistas estean
dispostas colaborar connosco en acción para acabar réxime franquista e organizar consulta
pobo. Por múltiples razóns políticas xeográficas, que non é caso enumerar, coido lugar
máis adecuado celebrar esta xuntanza é París. Quen non puidesen acudir persoalmente por
imposibilidade material fartan coñecer os seus puntos de vista por escrito ou por delegación.
Gustosa someto á súa consideración as nosas proposicións, agradecéndoo anticipado déame
coñecer a súa opinión ao respecto. Esperando as súas gratas noticias, saúda atentamente,

AGIRRE CONTESTA:
New York, 21 decembro de 1945
Jesús Leizaola
11, Avenue Marceau
PARÍS (France)
Recibín extenso telegrama Pasionaria, cuxo texto supoño coñecerás, caso contrario pídello.
Transmítelle seguinte contestación, informando de todo ao presidente Irla. “Recibo importante
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telegrama, que agradezo. Despois de formado Goberno República con concurso directo e
indirecto todas forzas democráticas incluíndo leal cooperación Gobernos Catalunya Euskal
Herria e Consello Galiza, tendo sido recoñecido por varios países, constitúe o instrumento
máis serio responsábel para coordinar dirixir restauración democrática republicana,
parecéndome impolítico perigoso crear novas organizacións que recordan similares intentos
fracasados a cargo duns ou doutros e que poden levarnos á división que o Goberno concluíu,
sobre todo despois importante xuntanza Cortes México. Vista disposición examinar outras
propostas idéntica finalidade restauración democrática, coido mellor solución que pidamos
todos ampliación Goberno até que sexa plenamente representativo, sen exclusión ningunha
pola esquerda e pola dereita até o limite máximo posíbel, como é desexo insistentemente
solicitado polos bascos e que pode ser razoadamente logrado aproveitando próxima
viaxe Giral a París por constarme que ese é un dos seus máis vehementes propósitos,
compartido por presidente Barrio, polo cal cordial encarecidamente prégolle chamando a súa
responsabilidade reserven toda decisión até que conversas se celebren. Goberno democrático
representativo, por razóns doadas comprender, substituirá vantaxosamente coalición nacional
vostedes prefiren porque ademais de coordinar todas as forzas democráticas políticas e
sindicais e de organizar cunha dirección a acción exterior e interior, que debe ser levada
con intensidade, será en todo caso o órgano máis responsábel lexítimo e o que con maior
autoridade poderá recibir recoñecementos ou atender suxestións para adoptar resolucións de
todas clases, ben referentes á extensión e participación de novos elementos antifranquistas
no seu seo, ou tratar da organización de consulta popular ou outras resolucións de evidentes
circunstancias exteriores ou interiores así o aconsellasen. Goberno republicano español
debidamente integrado representa con Euskal Herria Catalunya Galiza maioría indiscutíbel
opinión popular, polo que debe continuar sen titubeos o seu camiño prestixiándose pola súa
unidade e decisión cubrindo así período loita até caída Franco, que vostedes no seu proxecto
deixan sen solución se elementos monárquicos militares antifranquistas rexeitasen proxecto,
como é case seguro o farían. Pola súa parte, elementos mediacionistas México confían ese
período a un Goberno de elementos neutros non comprometidos con Franco que por falla
de apoio popular unha vez estabelecidas as liberdades públicas darían o paso a Goberno
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democrático, por todo o cal a existencia continuidade fortalecemento e perfeccionamento
representativo do actual Goberno de coalición democrática é necesario en todos os casos.
Nota francesa referente a rompemento relacións con Franco posíbeis acordos con Moscova
desfavorábel ambiente Franco importancia momento aconsellan fortalecer situación
gobernamental, como fixo Negrín intelixentemente na súa entrevista recente departamento
Estado mantendo lexitimidade eficacia Goberno, sen prexuízo do seu perfeccionamento
representativo, por entender coma nós que o contrario sería dar mostras de pouca seriedade
ante o estranxeiro e o interior, que interpretarían a nosa inconsistencia como debilidade
ou incapacidade gobernante. Agradezo a súa fina percepción das decisivas realidades de
Catalunya Euskal Herria Galiza, e prescindindo doutras consideracións que o esquecemento ou
interpretación de institucións xurídicas ou constitucionais pode suscitar a súa mensaxe, reitero
cordialmente o rogo de que poñan o dinamismo característico da súa organización ao servizo
da solución apuntada para lograr a unanimidade nos propósitos e na acción, camiño único que
espertará entusiasmo interior e respecto e recoñecemento exterior. Saúda afectuosamente,
Dolores Ibarruri, Pasionaria

José Antonio Agirre.

CONTESTACIÓN DE CASTELAO
Buenos Aires, 9 de xaneiro de 1946.
Dolores Ibarruri
Toulouse (Francia)
Distinguida amiga:
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Contesto á súa carta-circular do día 16 de decembro -interesantísima por todos
conceptos-, que Uribe me remitiu desde New York por vía aérea. Debo dicirlle que xa
a coñecía, como coñezo tamén a contestación de Agirre. Agradezo que me contase no
número de persoas que deben coñecer as decisións do Partido Comunista de España en

asunto de tan vital importancia como é o de tomar posicións claras fronte ao noso inimigo
común e, ao mesmo tempo, depurar de maquiavelismos traizoeiros o campo republicano.
Parece que vostedes caeron en excesiva compracencia ao propoñer un acordo de todas as
forzas antifranquistas para organizar unha consulta ao pobo, porque tal proposición é obvia
se esta consulta debéramos de celebrala despois da caída de Franco. Non é que se deixe de
advertir a sutileza que pecha a súa proposición, pero non desautoriza a idea do plebiscito que
anda rodando demasiado por algures, e é necesario detela para que non tome corpo. Entendo
que, no noso campo, non se debe falar de plebiscito nin de cousa que se lle asemelle, e
menos para dilucidar se España é monárquica ou republicana. Esa non foi a cuestión que
orixinou a guerra civil, e de telo sido, xa ficou ben dilucidada con só ver que Franco aínda
non se atreveu a restaurar a monarquía. Eu comprendo que a liquidación dunha loita tan
sanguinaria como foi a nosa faga tremer as conciencias formadas en principios humanitarios;
pero o plebiscito que propoñen algúns maquiavelistas non é para liquidar a guerra civil,
senón para matala, facendo infrutuoso o sacrificio dos pobos españois. A proposta dun
plebiscito equivale a confesar que todos nos enganamos -tanto os fascistas coma nós-,
e que aquilo foi un crime pasional, unha liorta de electores, algo propio do noso carácter
incivil. E a guerra española non foi iso senón algo moi fondo nas súas raíces e moi extenso
nas súas proxeccións verbo o mundo. Xa sei que non descubro nada que vostede non saiba
de sobra, pero iso sérveme para que vostede vaia coñecendo até que punto se pode contar
ou non contar co meu concurso. Non hai dúbida de que a proposición dalgúns republicanos
claudicantes en favor do plebiscito pode concibir non o dilema que serviu para as eleccións
municipais de 1931, senón a verdadeira cuestión española nos seus termos actuais, isto
é, se España quere seguir sometida ao réxime franquista ou se desexa vivir en liberdade.
Neste caso o plebiscito entrañaría unha ofensa para os arquitectos da paz futura, se é que
procuramos a súa autorización e o seu apoio, ou revelaría unha indignidade pola nosa parte,
se só pretendemos cadrar cos supostos desexos de calquera grande potencia pois, en boa lei,
non se trata de coñecer se España quere ou non quere vivir na escravitude, para compracer
o seu gusto. Trátase de salvala da escravitude, quéirao ela ou non o queira, pois outra cousa

412

equivalería a unha estafa autorizada polos propios estafados, ou a un truco claudicante e
indecoroso, que non nos levaría máis que ao descrédito definitivo. A quen imos enganar que
non poida enganarnos? Aceptaríamos nós a perpetuación dunha tiranía en España, aínda que
así o decidise o pobo español, libre e democraticamente? Non hai a quen enganar nin hai por
que enganarnos a nós mesmos. Antes de convir na idea dun plebiscito, contando desde entón
coas reservas de confianza que nos ofrece o pobo, eu declárome partidario da loita aberta,
deixando en pé a guerra civil, porque os seus froitos sempre serían mellores que os dunha
indignidade colectiva. A min non me repugna nin a idea dunha intervención estranxeira,
con tal de que fose para quitar a Franco e esnaquizar o falanxismo, pois en certa ocasión
entrou en España un exército inglés con Wellington á cabeza e a nosa historia non deixou
de o lembrar e o agradecer, porque aquela intervención favoreceu a nosa independencia
(a soberanía é unha palabra baleira). En canto aos propósitos de concertar un compromiso
entre o franquismo e certos sectores republicanos, iso correu como cousa certa nos días que
pasei en México para asistir á xuntanza das Cortes. A este respecto tiven a oportunidade de
pronunciarme, en presenza de todo o Goberno e do mesmo presidente da República, con
motivo dun acto dedicado á memoria de Compayns. As miñas palabras foron as seguintes:
“...e ante as máis altas representacións da República española, nós, os galegos acusados
inxustamente de separatistas, xuramos morrer no desterro antes de alongar a nosa man
a quen empequeneceu e deshonrou a España”. Vexa, pois, miña admirada amiga, como,
sen ser un doutrinario empedernido e moito menos un intransixente, véxome na obriga de
rexeitar calquera idea de plebiscito, sempre perigosa e ademais, desacreditada, aínda que se
celebrase despois da caída de Franco, a non ser que conveñamos en lle chamar así a unhas
eleccións xerais que algún día se celebrarán despois da restauración democrática, é dicir,
cando teñamos a obriga de pechar a guerra civil.
Se hai un nó gordiano na cuestión española, este consistirá no restabelecemento dunha
verdadeira democracia republicana despois de ter derrubado a Franco, e para este fin e
obxecto se require, primeiramente, unha concordia de todos os elementos antifranquistas
e unha acción intelixente e teimuda do organismo que deba dirixir o movemento liberador
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de España. Eu cadro con Agirre en que tal organismo representativo só pode ser o Goberno
lexítimo, e por isto, no fundamental, fago miñas as súas opinións, coa advertencia de que eu
non teño a obriga de ser gobernamental, posto que Galiza non está representada no Goberno
a pesar de que o seu dereito a vivir con autonomía xa o ten ben gañado. Fago fincapé na
lexitimidade do Goberno Giral por non pór en dúbida a lexitimidade das Cortes que o avalaron
en México. Claro está que os deputados só representamos a derradeira expresión democrática
de España; pero representámola en tal grao que, de perpetuarse a causa da nosa
expatriación, no último deputado supervivente moraría o último vestixio da soberanía popular.
Agora ben; o pobo só é soberano no día das eleccións e por iso o seu mandato ten unha
vixencia limitada, que en España era de catro anos, sen que xamais se esgotase ese prazo.
Abondará lembrar que en cinco anos de vida legal republicana se celebraron tres eleccións
xerais, que deron por resultado outras tantas Cortes de signo completamente distinto; e non
sería razoábel pensar que ao cabo de dez anos de silencio democrático forzoso, a opinión dos
españois se manteña estacionada, pois se crésemos que os electores que nos escolleron en
1936 volverían escollernos de novo, sempre quedaría dubidosa a vontade dos novos cidadáns
que aínda non tiñan voto cando estoupou a guerra civil. Con todo, é preciso afirmar como
cousa indiscutíbel, que mentres non se volvan celebrar novas eleccións, nós, os deputados
escollidos en 1936, xuntos, somos aínda o máis respectábel que ficou da República e das
súas institucións. As Cortes sobreviventes teñen, sobre todo, un gran valor moral, que medra
cando a súa dignidade se exerce con prudencia e moderación. E como as Cortes reunidas
en México estiveron á altura das circunstancias, sen se exceder en nada, e prestaron a
súa adhesión ao Goberno que preside Giral, forza será que o acatemos e respectemos
como lexítima, aínda que a súa composición actual nos semelle deficiente e aínda que polo
momento dubidemos da súa eficiencia. Temos, pois, un Goberno constituído; e bo será
lembrar que ningún dos varios Gobernos que se formaron no exilio e que foron recoñecidos
polas grandes potencias democráticas, puido ter un selo de maior lexitimidade.
Fica, sen embargo, a dúbida que poidamos ter sobre a súa eficacia que, para nós, importa
máis que a súa lexitimidade. Neste punto, Agirre pronúnciase por unha ampliación ou
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reorganización do Goberno Giral, dando entrada a todas as forzas democráticas “até que
sexa plenamente representativo”. Entendo que un Goberno extraterritorial non necesita de
carteiras, senón unidade de dirección política, autoridade indiscutíbel e indiscutida, como
entendo e digo que nós temos moi poucos meses de prazo para salvar a República. Ao
meu xuízo xa non queda máis solución que a de entrar no Goberno Giral e fortalecelo, a
risco de que perdamos a derradeira oportunidade que se nos presenta para dar solución
democrática ao problema político de España. Isto é o que eu coido que se debe procurar
con urxencia, pondo niso toda a enerxía de que sexamos capaces. E conste que o meu
criterio verbo o particular non é unha improvisación do momento, senón idea que me
obrigou a ir a México, disposto a ingresar nas filas gobernamentais. Eu intervín no debate
político que seguiu á declaración ministerial nas Cortes e fíxeno en nome do grupo galego,
para adherirnos ao Goberno, pero con algunhas condicións que apuntaban á ampliación
e eficacia do instrumento executivo. Dixen que non comprendíamos como unha forza
republicana pode rexeitar un posto no Goberno nin como o Goberno pode pechar as portas
a quen ten dereito a compartir a súa responsabilidade. Posto que a todos nos obriga un
Goberno avalado polas Cortes e posto que o seu fracaso significaría un fracaso total do
republicanismo español, que ninguén deixaría de pagar, xusto será tamén que todos nos
sintamos representados nel, para triunfar xuntos ou fracasar xuntos, como na guerra.
Nesa mesma actitude permanecemos; e non estará de máis confesalo que se non pedimos
unha representación galega no Goberno foi por non apresurarnos a entrar nun barco
Pasionaria

ancorado no porto e con folga de pilotos acreditados... Pero se o Goberno se ampliase
sen excluír ningunha forza democrática, nós xamais rexeitaríamos o posto que a Galiza
lle corresponde pola súa personalidade diferente e recoñecida. Debo lembrarlle a vostede
que Galiza tivo un posto no primeiro Goberno provisional da República e con máis motivo
debe telo agora, cando o seu Estatuto tomou estado parlamentario; pero a nosa cobiza só
consiste en acompañar a todas as forzas republicanas e dentro dun organismo único que
nos leve ao triunfo. Cremos que Francia se ofrece como lugar máis propicio para a acción
dun Goberno extraterritorial republicano, e se vostedes aproveitan aí a chegada de Giral
e Martínez Barrio, contando coa súa boa disposición, non hai dúbida de que a proposta de
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Agirre se concerta co que eu me permito ver no fondo dos acordos tomados polo Partido
Comunista de España, que vostede tivo a bondade de someter á miña apreciación.
Resumo: nada de plebiscitos nin consultas que poidan favorecer aos monárquicos á espreita,
aos republicanos claudicantes ou aos fascistas dispostos a mudar a chaqueta sen mudar a
alma. Nada de malgastar o pouco tempo de que dispomos -o tempo que Franco necesita
para construír a ponte de fuxida- e que nós aproveitaremos para converter o Goberno Giral,
lexitimamente constituído, en Goberno plenamente representativo e eficiente.
Aproveito esta oportunidade para saudala co maior afecto,
Alfonso R. Castelao

Estes documentos inapreciábeis falan por si sos do xeito con que enfocaban galegos e
bascos as solucións políticas a un réxime que se alongaba demasiado.
Mentres, Agirre, que preparaba a súa viaxe de volta a Europa, ofrecía a axuda dos bascos
para restabelecer a República. Este ofrecemento realizouno en acto celebrado en New York
en homenaxe a Martínez Barrio e Giral. O xornal La Razón de Buenos Aires falaba así do
importante acto:
New York.- Diego Martínez Barrio, presidente da República española, nun discurso
pronunciado no convite ao que asistiron 500 persoas no hotel Park Central, negou que os
gobernantes da República sexan comunistas, como se lles acusara, e dixo que a pesar de que
a guerra acabou para o resto do mundo, a República segue sufrindo angustias como vítima
da iniquidade internacional que comezou en 1936. O acto de homenaxe a Martínez Barrio e
ao doutor José Giral, primeiro ministro da República, foi auspiciado polo Comité Pro Axuda
ao Goberno republicano español no exilio, e ás sociedades españolas. Constituíu non só unha
manifestación de adhesión de antifascistas en New York, inclusive os comunistas, todos os
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elementos políticos españois, senón unha expresión de solidariedade de parte do doutor
Eduardo Santos, ex -presidente de Colombia e do doutor José Antonio Agirre, presidente da
República basca, que fixeron uso da palabra. Emilio Núñez, avogado español en New York,
que presidiu o acto, tamén presentou ao cónsul xeral de México Enrique Elizondo, quen foi
ovacionado; o cónsul xeral de Venezuela, Federico Ríos Vale; o cónsul xeral de Panamá,
Roberto de la Guardia; o deputado Luis Araquistain, o cónsul xeral de Colombia, Álvarez
Restrepo; Enrique Ramos, ex-ministro de Traballo da República, e o doutor Jõao Camoesas,
médico e ex-ministro de Educación de Portugal. Algúns deles pronunciaron breves discursos,
así como Giral, que foi un dos principais oradores. Martínez Barrio dixo: “Non somos
comunistas e non estamos na órbita da URSS, pero tampouco non somos anticomunistas e
non temos por que pórnos fronte a Rusia. Non existe antipatía ningunha contra a República
norteamericana. Pola contra, a República pode servir de nexo de amizade cos países
José Giral, segundo pola esquerda, nunha
homenaxe en México, 18 de marzo de 1948
a Bosch i Gimpera.

latinoamericanos”. Sinalou que nas súas viaxes por América Latina puido observar a amizade
dos pobos pola República española e o seu repudio ao réxime de Franco.
Engadiu que só os gobernantes dalgúns países son os que impiden o triunfo da soberanía
popular. Esbozou o fin ignominioso de Mussolini, Hitler e os dirixentes de guerra do Xapón,
e o remate da guerra sanguenta en todo o mundo, engadindo: “Pero as angustias de
España non acabaron. Vivimos como vítimas da iniquidade internacional que comezou en
1936”. Indicou que a unidade que existe entre toda a emigración española republicana debe
seguir en forma infranqueábel para lograr o triunfo final da República, e nomeou a todos os
partidos sen excepción que expresaron adhesión á causa republicana. “Non importa -dixoos compromisos individuais de cada español. Para nós hai unha causa superior a todas as
outras, que é a salvación de España e a restauración da República. Antes do 17 de agosto
de 1945 eu era un home de paixón política que tamén formaba parte dun partido político
e que tiña os meus compromisos que atender e vixiar, polos intereses dese partido. Pero
desde que se me investiu coa responsabilidade e autoridade suprema da causa que todos
defendemos, todos eses intereses e compromisos desapareceron e viñeron formar parte
do interese principal da nosa causa”. Agirre manifestou que era preciso pasar á acción para
restabelecer a República. Logo, dirixíndose a Martínez Barrio, declarou: “Señor presidente,
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teredes a axuda incondicional dos bascos até o intre en que triunfemos”. Santos, que foi
presentado como figura internacional sen par na América latina, dixo que era inexplicábel
que o Goberno dos Estados Unidos se mantivese impasíbel ante a continuación do réxime
de Franco no poder. Dirixíndose a Martínez Barrio, dixo: “Acepte vostede a palabra dun
latinoamericano que ten fe na República de España, e teña a seguranza de que este
hispanoamericano cre sinceramente na realización de destinos de que é merecedora a
República española”. Dixo que os republicanos españois conquistaron unha vez máis os
países latinoamericanos, pero esta vez espiritualmente, cos seus ideais, e engadiu que o
desexo dos colombianos é o restabelecemento da República, non só como realización dun
feito político, senón tamén por principio, pois estiman que se lle fixo unha grande inxustiza
á República española. Citou o libro do conde Ciano, publicado pouco tempo antes nos
Estados Unidos, como proba de que a guerra civil española foi un campo de adestramento
para as hostes invasoras de Hitler e Mussolini, que axudaron así a Franco. Giral desmentiu
a acusación de que o Goberno que el preside non representa a todos os sectores españois.
Sinalou que se todos non están representados no seu Goberno non foi por falla de
invitación. Engadiu que aínda que algúns se manteñen á marxe do Goberno, todos o
recoñecen como lexítimo e constitucional. Preguntou: “Como chegará a restabelecerse
a República? Influirán dous factores. Primeiro, a presión internacional, e segundo, o
movemento interno en España. Estas dúas cousas son necesarias e hai que poñelas en
xogo, e se as nacións que acaban de librar a guerra máis sanguenta da historia non queren
ver máis derramamento de sangue en España, diríamos que se o sangue español se volve
derramar será culpa delas mesmas”. Ao mesmo tempo indicou que ningún español, sexa cal
fose a súa filiación política, desexa a intervención estranxeira en España, porque a solución
da cuestión española é problema español e só se pide que se permita ao pobo español
mesmo resolvelo libremente. Elizondo declarou que México deu albergue a refuxiados
españois porque é país amante da liberdade e ese é un dos postulados do presidente Ávila
Camacho. Expresou o desexo de que o regreso dos españois republicanos a España se
realice nun futuro próximo. Estaban tamén na mesa de honra a esposa de Fernando de los
Ríos, ministro de Relacións Exteriores, actualmente en Londres; a esposa de Martínez Barrio
e a de Eduardo Santos, e outras personalidades hispanoamericanas de New York.
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Capítulo XXXVIII
Castelao, ministro da República
A revista Galeuzca seguía editándose en Buenos Ares. Gozaba de aceptación pola calidade
das plumas que nela escribían e polo contundente dos seus pensamentos. Pero en Europa
xurdía a preocupación de Stalin. O 9 de febreiro, sen embargo, a Asemblea das Nacións
Unidas condenaba de novo o réxime de Franco. Este trataba de congraciarse cos Estados
Unidos. Aparecían en Madrid noticias como esta:
«MADRID, 22.- Os xornais publican a reprodución fotográfica do selo de correos que
os Estados Unidos porán en circulación o día 30 para conmemorar o aniversario do
nacemento de Roosevelt. Aparece o retrato do presidente falecido e unha alegoría das
liberdades mundiais».
A prensa de Franco sumábase á homenaxe a Roosevelt e ás liberdades mundiais. Como
mudaban os tempos!
Dicimos isto porque, nun folleto editado o ano anterior pola Delegación basca en Chile,
titulado «Franco contra as democracias», podía lerse isto outro:
«O franquismo non ocultou nunca o seu odio cara aos Estados Unidos, demostrándoo
con retos como o asalto aos locais da embaixada estadounidense en Madrid, os insultos
dirixidos ao embaixador, Mr. Wedell, a choiva de pedras contra o edificio, sen que
ningún axente da autoridade se opuxese a eses desmandos; o asalto ao Consulado
estadounidense en Valencia, con destrución de fotografías e material de propaganda;
a creación da Falanxe en Filipinas para axudar aos xaponeses no seu ataque de fins de
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1941; a enorme axuda prestada aos espías nazis en toda América; e, en fin, os escritos
publicados pola prensa franquista. Como unha mostra, léase isto aparecido en El Correo
Español, do 31 de marzo de 1938:
«Cun cinismo que bate todos os marcas mundiais (que felicidade para a terra das
marcas!), os EUA de América, por boca do que eles chaman «primeiro cidadán do mundo”,
constituíronse a si mesmos defensores dos valores de Occidente. “Risum teneatis, amici».
O país do divorcio, da Lei Lynch, das catrocentas seitas, das universidades onde se
pode mercar o título de doutor por unha bagatela; o país cuxos monumentos nacionais
tiveron que ser destruídos aos vinte anos porque estaban a punto de se derrubar; o
país dos gangsters, dos alcaldes ladróns, das odiosas diferenzas de razas; o país do
malthusianismo, da protección aos cans e da persecución aos negros. É este o país que
pode defender a cultura e os valores de Occidente? De que Occidente?».
Boas relacións
No xornal La Nación, de Buenos Aires, correspondente ao día 25 de xaneiro, aparecía a
seguinte información:
Carné de socio do Centro Galego
de Buenos Aires

«MADRID 24 (AP).- O xeneralísimo Francisco Franco, xefe do Estado español, nunha
entrevista concedida ao correspondente, manifestou que ten o fervente desexo de manter
boas relacións cos Estados Unidos; que nunca se adheriu á política ou aos puntos de vista
de Hitler e de Mussolini; e que España leva á práctica o seu desenvolvemento de acordo
coas súas propias ideas, sen se deixar influír por Italia nin por Alemaña, e que a súa
xestión de Goberno se orienta cara á obtención dunha democracia perfecta».
A principios de febreiro José Antonio Agirre trasladouse a Londres por vía aérea desde
New York. De alá viaxou a París.
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En Londres realizou diversas declaracións sobre a situación política española. De todas
elas, a que resume mellor os seus xuízos e impresións é a que publicaron os días 5 e 6 de
febreiro de 1946 case todos os xornais. É a seguinte:
LONDRES.- O presidente do Goberno autónomo basco, José Antonio Agirre, declarou nunha
entrevista xornalística que a ameaza da repetición da guerra civil en España é un mito.
Descartou a difundida alegación de que España se vería mergullada nunha guerra civil se
os republicanos intentan recobrar o poder.
«Esta –dixo Agirre-, non é a era da guerra civil. Os aliados puxeron fin ás guerras civís na
Grecia e na China. Por que tolerarían a guerra civil en España e manterse nunha actitude
pasiva? Se se producise algún conflito civil, acabaríase nuns poucos días. Non pode haber
unha loita prolongada como a que ocorreu hai unha década».
Agirre declarou que partirá o sábado para París co fin de participar nas negociacións
tendentes a ampliar as bases do Goberno republicano no exilio. A este respecto expresou:
«Ese Goberno é na actualidade máis forte que en calquera outro momento desde o remate
da guerra civil española, en 1939».
Dixo que o problema inmediato que se lles expón aos republicanos é a necesidade de
ampliar o Goberno de Giral co fin de que sexa o suficientemente representativo como para
lograr o recoñecemento polas potencias mundiais.
«O primeiro ministro, Giral, debe chegar en breve a París. Elementos desde a extrema
esquerda até a extrema dereita -desde os comunistas até os republicanos conservadores-,
serán incorporados ao Goberno segundo os proxectos actuais.
Esperamos que eventualmente serán incluídos elementos da antiga fracción disidente
do partido católico de Gil Robles. Certos Gobernos mantiveron unha actitude de
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distanciamento cara ao Goberno de Giral a causa de que este carece de representantes
comunistas. Outros observaron idéntica actitude, porque non está incluída a extrema
dereita. A incorporación destes elementos pode conquistar o apoio de diversos Gobernos».
Agirre augurou cambios decisivos na situación española antes de fin de ano, e ao respecto
expresou: «A actual situación non pode continuar. Este é un ano crítico para o Goberno
republicano. Cando chegue o momento propoñémonos proceder con enerxía e vigor».
Manifestou Agirre «que o movemento clandestino español será un factor dominante no
eventual restabelecemento da República».
«Estase a organizar -dixo- de conformidade cun programa definido. O movemento de
resistencia faise máis forte día a día. Xa comezou a coordinación de todas as células do
movemento, de modo que cando chegue o momento de alzarse, haberá un movemento
simultáneo. Estamos en constante comunicación co movemento clandestino basco».
Dixo Agirre que o Goberno republicano espera recibir os fornecementos necesarios e o
seu apoio moral cando se fixe o día D republicano, non requirirán a intervención militar
das potencias para axudar ao movemento e expresou a esperanza de que Gran Bretaña,
Castelao fotografado por Joaquín Pintos

Estados Unidos e Francia consideren adecuado romper con Franco.
Referíndose ás actividades dos monárquicos, cualificou o movemento do pretendente Juan
como un perigo en potencia, pero non como unha ameaza para o bo éxito da campaña
para o retorno dos republicanos.
Preveu de que o Goberno de Giral deberá proceder en forma coidadosa pero directa
nas seguintes semanas. «A unidade indisputábel dos republicanos -dixo-, é agora unha
necesidade vital. Se se mantén significará o éxito».
Agirre evidencia grande entusiasmo e nel advírtese un ar de mesurado optimismo.
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As xestións realizadas por Agirre e outros homes da República en Francia proseguían
laboriosamente. Estas xestións, nun dos seus xeitos, tendían a darlle ao Goberno
republicano a máxima representación, téndose convido en marzo a inclusión no Gabinete
de determinados sectores, de maneira que puidese abranguer coa maior amplitude toda a
oposición antifranquista.
En representación do galeguismo pensouse, loxicamente, no líder do dito movemento
Alfonso Rodríguez Castelao, que naquel momento vivía en Buenos Aires. Castelao recibiu
a comunicación e estaba á espera das conseguintes instrucións.
Euzko Deya de Buenos Aires, co antetítulo de «Designación acertada», saudaba
calorosamente o nomeamento deste xeito:
«En diversas ocasións ocuparámonos do fondo significado do movemento galeguista no
problema ibérico, entendendo que a súa gravitación é ineludíbel. Así, o galeguismo do que o
noso dilecto amigo é hoxe un dos máis ilustres expoñentes, debe ser conxugado á hora de
afrontar con verdade o preito dos pobos ibéricos por razóns que hoxe, posta ao descuberto
a entraña dese problema, son xa obvias. Ao constituírse o Goberno republicano no exilio,
non faltaron voces ben intencionadas que sinalaron a improcedencia dunha omisión do
galeguismo como un instrumento máis para o enfoque e solución das cuestións ibéricas.
No exame deste aspecto non faltou tampouco a nosa modesta colaboración exposta en
reiteradas ocasións. Cremos o mesmo hoxe que onte, que a satisfacción das reivindicacións
galegas é algo inescusábel para cantos anhelan unha verdadeira convivencia na democracia
dos pobos ibéricos. O tempo transcorrido desde entón colaborou nesta tese, e hoxe a
varios meses daquela data, os homes da República que traballan pola súa reconstrución, ao
acometeren a tarefa de ampliar o carácter representativo do Goberno en canto este debe
expresar os devezos de todos os demócratas ibéricos, viu a conveniencia de incluír no seu
seo a representación dese movemento. Explícase, pois, que vexamos con satisfacción ese
recoñecemento do feito galego, dándolle a participación de que é acredor na empresa de
restauración da liberdade naqueles pobos sometidos á longa e dura proba do franquismo.
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A nosa satisfacción aumenta ao comprobar que a incorporación do pobo galego ás tarefas
gobernativas foi por medio deste magnífico representante seu que é Alfonso Castelao,
a quen Galiza debe unha obra verdadeiramente preclara. Inzado de emoción galeguista
e traducida esta nun labor constante, de verdadeira altura intelectual, Castelao batallou
sempre, sen esvaecemento, enfrontando todas as vicisitudes, todas as angustias con
exemplar tesón, cunha fe inquebrantábel nos destinos do seu país e nos principios da
liberdade. O seu exemplo non podía por menos de se impor á hora de recoñecer a achega
vital que supón o feito galeguista. Chega, pois, o noso entrañábel e ilustre amigo ás
responsabilidades que implica o seu concurso como home de Goberno por méritos propios,
polo peso do seu xa longo labor polo que o seu galeguismo e a súa paixón de namorado
da liberdade teñen de alta docencia civil».
Non menos entusiasta foi a reacción do seu amigo Tellagorri. En EUZKO DEYA de París
escribía:
CASTELAO VAISE A PARÍS
-Castelao, chámante.
Iso é o que oiredes se chamades por telefono á casa de Alfonso R. Castelao, na avenida
Castelao

Belgrano.
Castelao vive, como sempre, sen máis compaña nin axuda que a da súa esposa, que é a
que acode a todas as chamadas telefónicas. Dona Virginia, unha señora toda simpatía e
bondade, parola, sempre de bo humor, cos amigos de Castelao que o chaman por teléfono:
interésase pola súa saúde, pregunta polos familiares, fala das novidades do día, menos de
cousas políticas. E despois, cando xa se despediu de quen está ao outro lado do fío.
-Castelao, chámante.
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Porque a Castelao chámanlle Castelao, a secas, todas, incluída a súa dona. Nada de
Alfonso nin de don Alfonso: Castelao, a secas.
Castelao vive nun piso alto, tan alto que, segundo el, cando sopra moi forte o vento, a súa
casa abanea nun vaivén que lle axuda moito para durmir. Vive nun piso que ten un pequeno
comedor, un pequeno dormitorio, un cuarto de baño moito máis pequeno e unha cociña
infinitamente máis pequena. E nada máis. Pero cantas cosas neste piso tan pequeno!
Cuartillas esparexidas por todas as partes, libros aquí e acolá, cen cartas que non tivo
tempo de contestar, e colgados das paredes, sobre a mesa, en álbums, formando pías
en cadeiras e armarios, debuxos, debuxos de Castelao, a lapis ou a tinta. Debuxos de
paisaxes galegas, de tipos do seu país, de xentes de Bretaña ou de Norteamérica, de negros
da Habana e, sobre todo, e os maiores, debuxos que representan cegos que camiñan
apalpando o terreo e sorrindo sempre. Castelao sente un grande agarimo polos cegos,
quizais porque el mesmo ve xa moi pouco. Pero ben, cantos debuxos? Cen? Mil? Dous mil?
Soamente o libro que está a acabar sobre as cruces de pedra da súa Galiza, sobre as cruces
dos camiños, labradas hai séculos polos canteiros galegos, que souberon elevar o seu oficio
á categoría de arte, leva máis de mil debuxos.
Podedes ir a casa de Castelao calquera día e a calquera hora: sempre o atoparedes
alá, e sempre traballando sobre o seu taboleiro, escribindo ou debuxando. E facéndolle
compaña, a súa esposa, dona Virginia. Se facedes o merecido eloxio das mil cousas que
saíron das mans de Castelao, dona Virginia asentirá, contenta e riseira; pero se lle dicides
ao campión da galeguidade:
-O que semella incríbel, amigo Castelao, é que teña vostede máis de sesenta anos; non
representa vostede nin corenta e cinco.
Daquela dona Virginia intervirá rápida:
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-Ah, non: ese mérito é meu. Ningún home foi coidado nunca mellor que Castelao. Non
teño máis méritos, pero ese non mo saca ninguén.
Pese a todos os méritos políticos, artísticos e literarios de Castelao, nunca máis brillante
que cando conta contos. Nós, os de Galeuzca, reunímonos todos os mércores, e o primeiro
en chegar é sempre Castelao. Mentres esperamos os demais, cóntanos contos.
Cando chegue a París e conversedes con el, debedes pedirlle que vos conte contos. Por
exemplo, o do xastre que tiña un tordo que non sabía asubiar máis que a primeira metade do
Himno de Riego; ou o do loro aquel que tiña un boticario de Pontevedra, e que lle chamaban
o loro don Perfecto; un loro tan célebre que ao seu enterro acudiu un xentío inmenso, sendo
presidida aquela manifestación de doo por don Eugenio Montero Ríos, de rigorosa etiqueta.
En fin, agora Castelao é ministro e váisenos a París. Pero, ministro e todo, seguirá sendo
o de sempre, e quizais o primeiro que vos conte será a impresión que nas súas andanzas
polo mundo lle produciu advertir que orneaban exactamente igual os burros de todos os
países. É o que máis lle chamou a atención: a linguaxe universal dos parvos.
Tellagorri.
Buenos Aires, 1 de abril de 1946.

Castelao gozaba así mesmo do apoio das forzas políticas galegas. Estas fixeron público o 7
de xuño un comunicado dirixido ao presidente do Goberno, Giral, que dicía así:
Excmo. señor:
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As entidades políticas e sindicais galegas que teñen a alta honra de se dirixir a V. E.
subscribiron, directamente unhas e outras a través dos seus organismos centrais, o
transcendental e patriótico acordo de concordia republicana, do 8 de agosto de 1945, que
fixo posíbel a reinstalación dos órganos constitucionais da República no exilio.

Ampliando o Goberno que V.E. tan dignamente preside, considerámonos obrigados, como
autonomistas galegos e republicanos españois, a participarlle por iso a nosa satisfacción, polo
que a Galiza se refire, así como tamén polo xusto recoñecemento da personalidade de Galiza,
cuxos anhelos de autonomía impulsou aos republicanos galegos, sen oposición ningunha,
a plebiscitar favorabelmente o Estatuto galego o 28 de xuño de 1936, e por ter designado
V.E. ministro, para representar a Galiza no Goberno da República, o eminente patriota
e meritísimo republicano deputado don Alfonso R. Castelao, en quen vemos os galegos
republicanos exiliados, -en feliz concordancia coas forzas republicanas organizadas no interior
de Galiza, cuxos desexos lle foron transmitidos a V.E. en París-, o fiel representante dos nosos
ideais comúns de República e autonomía, sen que iso signifique pola nosa parte menoscabo
ningún para as demais destacadas personalidades republicanas galegas.
Aproveitamos esta oportunidade, señor presidente, para lle reiterar a nosa consideración
persoal máis distinguida, ao mesmo tempo que facemos votos polo éxito do Goberno na
patriótica misión en que está empeñado.
México, D.F., o 7 de xuño de 1946.

(Asinaron):
Por UNIÓN XERAL DE TRABALLADORES DE GALIZA: Ramón T. Fernández e Luis Soto
Fernández.
Por COMISIÓN GALEGA DO PARTIDO COMUNISTA ESPAÑOL: N. Barreiro, J. Caloto e José Díaz.
Por AGRUPACIÓN DE SOCIALISTAS GALEGOS: J. Redón.
Por UNIÓN REPUBLICANA (SECCIÓN GALEGA): Dr. Manuel Fernández Márquez.
Por PARTIDO GALEGUISTA (SECCIÓN MÉXICO): R. Rodríguez de Bretaña e Elixio
Rodríguez.
Por MOCIDADE SOCIALISTA UNIFICADA DE GALIZA: Manuel García.
Por AGRUPACIÓN DE REPUBLICANOS GALLEGOS: Juan Tomé.
EXCMO. SR. PRESIDENTE DO CONSELLO DE MINISTROS DA REPÚBLICA ESPAÑOLA.
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Capítulo XXXIX
O estatuto de Galiza nas Cortes.
Discurso dos deputados bascos, cataláns e galegos
O ano de 1946 era o propicio para derribar o réxime franquista. Os acontecementos
que na vida internacional foran proclamando esta posibilidade e a condena do réxime
franquista chamáronse San Francisco, Potsdam e Londres, sedes respectivas de
importantes reunións de todas ou parte das Nacións Unidas.
A Conferencia de San Francisco, primeira de todas as Nacións Unidas, proclamou por
proposta da representación de México, o seguinte: «A Asemblea da Comisión Primeira
acorda, por aclamación, incorporar ao seu informe do Pleno da Conferencia a seguinte
resolución: “En relación ao parágrafo 2 do capítulo IV (da admisión de novos membros),
a Asemblea coida, conforme a proposta da Delegación de México, que este parágrafo non
poderá ser aplicado aos Estados cuxos Gobernos fosen estabelecidos mediante a axuda
de forzas militares pertencentes a países que loitasen contra as Nacións Unidas, mentres
estean no poder tales réximes». Sen se mencionar dunha maneira expresa o nome de
España, o acordo estaba claramente dirixido contra o seu réxime, imposto pola axuda de
nazis alemáns e fascistas italianos.
Os representantes de Gran Bretaña, Estados Unidos e a URSS, reunidos en Potsdam, de
maneira máis concreta e clara, condenaron o franquismo ao declarar, despois de fixar as
condicións xerais para a admisión de Estados na Agrupación das Nacións Unidas que «Os
tres Gobernos se senten obrigados, porén, a indicar claramente que pola súa parte non
favorecerán ningunha solicitude de ingreso do presente Goberno español, porque xa que
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foi fundado co apoio das potencias do Eixe, non posúe, tendo en conta as súas orixes,
a súa índole, os seus antecedentes e a súa íntima relación cos Estados agresores, as
calidades necesarias para xustificar o seu ingreso dentro das Nacións Unidas».
En Londres, a Asemblea de Nacións Unidas, co voto favorábel da case totalidade dos seus
membros, despois de lembrar textualmente as resolucións de San Francisco e Potsdam,
adoptou o seguinte acordo: «A Asemblea, ao referendar estas declaracións, recomenda
que os membros da ONU obren de acordo co seu espírito e a súa letra para dirixir as súas
relacións futuras con España».
Se notábel é o acordo, non o foi menos o ton dos discursos que pronunciaron un
bo número de representantes, así como o ambiente de entusiasmo, caldeado polas
aclamacións e aplausos que presidiu o desenvolvemento do debate.
A declaración conxunta de Francia, Estados Unidos e Gran Bretaña, en xuntanza
provocada por Francia, despois de que esta nación pechase as súas fronteiras con
Franco e suspendese as súas relacións comerciais e de toda índole, levaba en si unha
clara condena do réxime franquista e, se pecaba de eclecticismo e non chegaba na súa
resolución práctica ás consecuencias lóxicas que derivaban das premisas sentadas en
San Francisco, en Potsdam, en Londres e no texto mesmo da carta das Nacións Unidas,
ninguén podía considerala favorábel a Franco, máis que na medida en que se estimaba
favorábel ao reo o adiamento breve e temporal da execución da súa sentenza fatal.
Por outra parte, aquel mes de marzo apareceu a páxina completa en EUZKO DEYA de
México a discusión parlamentaria referente ao Estatuto galego e a postura de Prieto. Polo
seu grande interese e por mostrar unha vez máis a postura de Jauregi e de Tomás i Piera
ao respecto, reproducímola a seguir:
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GALEUZCA
O ESTATUTO DE GALIZA NAS CORTES
DISCURSO DOS DEPUTADOS: BASCOS, CATALÁNS E GALEGOS
O señor presidente: O señor Jauregi ten a palabra.
O señor Jauregi: Señores deputados, atendendo ao amábel requirimento do señor
presidente das Cortes, quen desexa ser ilustrado para resolver sobre esta materia, voume
permitir, aínda que brevemente, fundamentar unha modesta petición: a do cumprimento
dun precepto regulamentario.
Con excepción da importante minoría socialista, todos os grupos parlamentarios da
Cámara, segundo a miña información, presentaron á Mesa no exercicio dun dereito
indiscutíbel, as propostas de nomeamentos de representantes destas na Comisión especial
de Estatuto. Correspóndelle, ao meu entender, á Mesa dar cumprimento a un precepto
regulamentario, que taxativamente dispón a Constitución da Comisión de Estatutos, sen
que esta cuestión poida depender do acordo ou non acordo da Cámara, de votación ou
non votación do Congreso.
Vou agora fundamentar esta petición, por unha razón. nunha reunión de xefes de
minoría, a que concorrín como xefe accidental da minoría nacionalista basca, Un grupo de
deputados galegos achegouse para me encomendar a misión de lles presentar aos meus
compañeiros, os xefes de minoría, a conveniencia de que, con motivo da xuntanza destas
Cortes, se constituíse a Comisión de Estatutos. O grupo de deputados galegos carecía do
rango dunha minoría, e non tendo xa que logo, representación nesas xuntanzas dos xefes
de grupo da Cámara, encomendáronme a min que para tal efecto os representase.
Non era a primeira vez que defendíamos a grupos ausentes. Poucos días antes, na
xuntanza de xefes de minorías en que se acordou o principio de rateo para a designación

430

dos membros da Deputación Permanente, nós defendemos canto puidemos o dereito do
Partido Republicano a manter un posto naquela, posto que foi absorbido para atender a
petición do grupo socialista. (O señor Prieto: do noso, non). Non; non desa minoría; por
iso dixen que por petición do grupo socialista. Por esa razón a que fixen referencia, son
quen defende a conveniencia de que se constitúa a Comisión especial de Estatutos.
Eu non podo medirme, nin moito menos, co señor Prieto; pero brevemente vou defender a
miña posición, que non cadra coa súa.
Hai uns feitos por ninguén descoñecidos. O Estatuto de Galiza foi proposto pola Asemblea
de Municipios, reunida en Santiago de Compostela, o 18 de novembro de 1932. Por
decreto do Goberno da República convocouse o pobo galego e Galiza plebiscitou o
Estatuto o día 28 de xuño de 1936. Este Estatuto foi presentado á Cámara o día 15 de
xullo de 1936, e dáse a circunstancia de que case todos os membros que integraban a
Comisión que levou o Estatuto á Cámara foron fusilados, ao seu regreso a Galiza, polo
réxime de Franco. Este Estatuto foi lido na sesión do 1 de febreiro de 1938, e a Cámara
acordou, como é natural, que pasase á Comisión correspondente. Á parte destes feitos,
fundamentan a nosa petición determinados preceptivos legais.
O artigo 12 da Constitución estabelece que a aprobación dos estatutos das rexións autónomas
se regula polas seguintes condicións: a) que o propoña a maioría dos seus concellos ou,
cando menos, aqueles cuxos municipios comprenden os dous terzos do censo electoral
da rexión; b) que o acepten, pola menos, as dúas terceiras partes dos electores inscritos
no censo da rexión, e c) que o aproben as Cortes. E, en cumprimento deste precepto, o
Regulamento da Cámara estabelece unha disposición especial en relación coa Comisión
de Estatutos. A Comisión de Estatutos é, naturalmente, unha Comisión especial, pero non
unha Comisión especial que non teña carácter lexislativo. O artigo 48 do Regulamento,
en virtude do cal a proposta corresponderá ao presidente, ao Goberno, ou a cincuenta
deputados, polo menos, refírese ás comisións que non teñan carácter lexislativo; pero a
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Comisión de Estatutos ten, evidentemente, carácter lexislativo e hai un precepto que regula
a súa creación automática. O artigo 125, parágrafo segundo, do Regulamento di: «Para cada
Estatuto escollerase unha Comisión que se comporá de vinte e un deputados, de acordo co
procedemento sinalado no artigo 52, parágrafo primeiro, que estabelece a Constitución da
Comisión de Presuposto por designación dos grupos parlamentarios, logo de rateo».
Polo tanto, non é necesario acordo da Cámara para que se constitúa a Comisión de
Estatutos. Hai un precepto que sinala que, existindo sobre a Mesa da Cámara un Estatuto,
debe constituírse unha Comisión, a cal deben designar os grupos parlamentarios, logo
de rateo, que a nosa minoría propuxo que fose o mesmo acordado para a Deputación
permanente, posto que se trata tamén de vinte e un deputados os que han de integrar a
Comisión de Estatutos.
Nós entendemos, pois, que se cadra a Comisión de Estatutos non é necesaria agora, pero
é obrigatoria a súa constitución. E se hai, segundo vimos onte, multitude de preceptos
constitucionais que non poden cumprir, bo será que se temos un precepto regulamentario
que ten rango de lei, e un precepto que a Constitución, que se debe e pode cumprir, e non
hai, señores deputados, un mal en que se cumpra, polo menos, o cumpramos.
É evidente que se pode dicir que a Comisión de Estatutos non terá elementos suficientes
para traballar. Esa será unha cuestión que a propia Comisión especial de Estatutos
terá que considerar, e nós levaremos á Comisión sobre ese punto un criterio razoábel e
xusto. Tamén se pode dicir que a Comisión de Estatutos non debe funcionar no exilio;
pero nótese que en España houbo ocasión, señores deputados, en máis de tres sesións
parlamentarias, de constituír a Comisión de Estatutos e non se constituíu, sen que entón
se puidese invocar que nos achábamos fóra do territorio de propia soberanía.
Non hai ningún mal en crear a Comisión especial de Estatutos, porque esa Comisión
non é un organismo independente que, unha vez constituído, poida facer o que queira,
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senón que se trata dun organismo representativo de todos os grupos parlamentarios que,
en definitiva, fará ou non, adiará ou non os seus labores, na medida en que o indiquen
os grupos parlamentarios e especialmente os grupos maioritarios. En consecuencia,
non hai ningún perigo de incorrer en algo que a nós mesmos nos parecería, se cadra,
inconveniente: de nos pór alegremente, dentro de quince días, en México, a ditaminar
sobre o Estatuto de Galiza.
As manifestacións do señor Prieto constitúen razoamentos para tomar en consideración
na propia Comisión especial de Estatutos; pero non no trámite obrigatorio, preceptivo,
regulamentario, de constituír esa Comisión, sobre todo cando hai un número de señores
deputados que o piden; porque o Parlamento, naturalmente, debe atender os desexos
das minorías, especialmente cando eses desexos son regulamentarios, non son ofensivos
e cando esta xusta petición, esta satisfacción que podemos conceder a un grupo de
compañeiros, é compartida por outros grupos da Cámara.
Eu non querería suscitar con esta intervención a menor molestia na minoría socialista, en
relación con este asunto; ao contrario, o meu propósito é tratar de convencer a minoría
socialista, co requirimento máis cordial, de que todos os grupos han de proceder nesta
orde de cousas con equilibrio, con serenidade e con razón e que, polo tanto, non poña
obstáculos ao cumprimento dun precepto regulamentario e ao nacemento dunha Comisión
especial de Estatutos que, sen a importante minoría socialista, haberá de nacer coxa,
naturalmente. Non facemos con iso ningún mal e realizamos un acto xurídico e político
de interese. Vimos, con motivo da discusión que provocou este asunto, que a memoria,
naturalmente, se ía perdendo respecto a acontecementos históricos, xurídicos e políticos.
Pois ben, á Cámara correspóndelle neste momento o deber de fixar un feito xurídico, cal
é a Constitución da Comisión especial de Estatutos para que, polo menos, non se invoque
no futuro unha forma especial de prescrición, que esquecería e anularía dereitos gañados
polo pobo galego.

433

Señores deputados, a convivencia nestes nove ou dez anos fixo que nos fósemos
coñecendo uns aos outros; coido que son coñecido dalgunha maneira por moitos señores
deputados. Non lles estrañará, pois, que afirme que en todo canto a miña conduta
contribúa a que a evolución política dos nosos pobos sexa unha evolución normal, de
convivencia xurídica, eu contribuirei a iso perante vós e os meus correlixionarios e os
meus compatriotas. Canto sexa abrir vías legais, dar satisfacción -psicolóxica, se se
quere- facer posíbel que todas as aspiracións discorran por canles de convivencia, de
harmonía, que fagan que erros do século pasado fiquen emendados para sempre, terá
en todo momento a miña cooperación. Nese labor atoparédesnos sempre a min e aos
homes da minoría basca. Eu querería atopar en todos este espírito de cordialidade, de
convivencia, que nos permita a todos esperar que, malia todas as amarguras pasadas,
Suárez Picallo, quinto pola esquerda, nunha
homenaxe en Chile a Serra i Moret

podemos ollar con esperanza e con alegría o porvir.
E acabo pregándolle á minoría socialista, co máximo encarecemento e a máxima
cordialidade, que reconsidere as súas posicións e que, tendo en conta de que non se
poden cometer extralimitacións polo feito de que se forme esta Comisión e si poden
resultar satisfaccións e consecuencias lóxicas, non se negue a acompañar neste asunto
a todos os grupos parlamentarios e designe os seus representantes para a Comisión
especial de Estatutos; e rogo á Mesa que, tendo en conta o precepto regulamentario a que
antes me referín, dea conta da Constitución da Comisión especial de Estatutos consonte o
rateo que a Constitución sinala para a Deputación Permanente. (Aplausos).
O presidente: Suárez Pícallo ten a palabra.
Suárez Pícallo: Señores deputados, cando saín de Santiago de Chile para asistir a estas
sesións das Cortes, acompañábanme as mesmas tres ilusións que me acompañaron
cando, ao proclamarse a República, saín de Buenos Aires para a servir, despois de residir
en América durante vinte anos. Estas tres ilusións eran: contribuír ao establecemento da
República democrática española; crear para ela unha vida de convivencia democrática
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e de harmonía entre todas as partes que a integraban, e lograr para o meu país galego,
para Galiza, unha autonomía política que lle permita dirixir, ordenar e encamiñar aquelas
peculiaridades que a fan, non hostil a ningún outro pobo de España, senón diferente
naquelas condicións que definen unha comunidade humana. Trouxen de Santiago de Chile
esas ilusións, despois de moitas amarguras, como as sufriron tamén SS.,SS., e eu non
desexo, señores da minoría socialista, irme cunha desilusión, a desilusión de que un grupo
político, co que sempre mantiven cordiais e fraternais relacións, puidese impedir dar un
paso máis na realización da esperanza e da ilusión autonómica de Galiza.
Co respecto que me merecen todos os grupos parlamentarios e con toda a gratitude
que sabemos tributar os galegos, estámoslles agradecidos a aqueles que designaron xa
representantes para a Comisión que ditamine o noso Estatuto; e ademais, eu desexo
dicirlles aos señores deputados socialistas, falándolles ao seu corazón e ao seu bo
sentido político, que faciliten este paso, que é para nós unha das armas psicolóxicas máis
importantes para a reconquista da República na nosa terra, que lles imos ofrecer aos
homes que están a traballar dentro de Galiza e aos millóns de compatriotas nosos que
traballan por ela en New York e en Buenos Aires, en Cuba e en Santiago de Chile, que non
perderon aínda a ilusión da República e da autonomía de Galiza.
Eu quero recoller, naturalmente, algunhas das razóns que don Indalecio Prieto deu para
considerar innecesaria a Comisión de Estatutos. Dicía o señor Prieto, en primeiro lugar,
que se carece da documentación auténtica referente ao Estatuto; efectivamente, así é. O
señor Prieto, polo demais, acollíase ao testemuño de calquera señor deputado. Hai moitos
aquí que saben diso; pero hai alguén máis: o actual señor presidente da República recibiu
o Estatuto de Galiza, o día 15 de xullo de 1936, de mans de Ánxel Casal, alcalde da cidade
de Santiago de Compostela, rodeado de todos os alcaldes das vilas galegas, rodeado de
todos os deputados galegos e dos presidentes das catro deputacións provinciais. E esa
Comisión, con Ánxel Casal á cabeza, está debaixo da terra, acusados e executados os seus
compoñentes tanto por seren homes de esquerda como por seren autonomistas, porque
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para Franco este é tamén un delito horrendo. (Aplausos). A documentación auténtica
-falamos respecto a iso con quen a recibiron- non está aquí; pero para iso desígnase unha
Comisión de Estatutos, entre os traballos da cal figura, naturalmente, o de procurar reunir
toda a documentación apropiada que poida conter para formular o seu ditame.
Nós non entramos hoxe a anticipar pouco nin moito do contido do Estatuto en si. Se se
anticipar nas Cortes, habémolo defender; pero o que si nos importa moito é salvar este
principio fundamental -o dereito ben gañado de Galiza á súa autonomía-, que a min,
como a outros compañeiros, me trouxo desde Chile até México e polo mundo adiante,
porque é a última manifestación de soberanía democrática do noso pobo. Estamos
obrigados a defender e salvagardar esa última expresión da vontade popular de Galiza no
seu plebiscito autonómico do 28 de xuño de 1936. Esta manifestación de soberanía ten
absoluta validez para nós, porque se este Estatuto, plebiscitado despois de ser escollidos
todos nós, non tivese validez, tampouco non terá valor a manifestación de vontade que
nos consagrou a nós como representantes da República.
Dentro de Galiza -quero insistir nisto- estase a traballar devotamente, fervorosamente,
ardorosamente, asemade, en harmonía con todos os demais pobos españois e de común
acordo todos os sectores políticos. Ao lado dos homes do partido ao cal pertenzo están,
respectados como se merecen, homes socialistas de altísima estimación e homes de todos
os outros grupos que trouxeron, sostiveron e defenderon a República.
Nós non entramos no problema regulamentario, problema que dilucidou perfectamente, ao
meu xuízo, o señor Jauregui; problema que, polo demais, non ha escapar á alta sabedoría
xurídica do señor presidente das Cortes. Por outra parte, parécenos ben e magnífico que o
señor presidente chamase a debate, a este breve debate, seguramente brevísimo, acerca
da necesidade de crear a Comisión de Estatutos, a todos os grupos da Cámara, porque na
súa aprobación ou non aprobación, enténdase ben, nos veremos obrigados a estimar que
aqueles que non achegan as armas para unha conquista, é que non desexan a conquista en
si. E para Galiza, o Estatuto é unha gran conquista republicana.
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Eu sei ben que os socialistas, que traballaron con nós, que formamos con eles parte da
Fronte Popular, que compartiron con nós todos os traballos do plebiscito, nunha campaña
de propaganda como nunca se fixera en Galiza, examinando cuestións, tratando de non
danar ningún interese lexítimo de Galiza nin de fóra de Galiza; nós sabemos que os
señores deputados socialistas non han renegar daqueles principios que nos fixeron ir
como peregrinos por toda Galiza tras unha ilusión que queríamos que fose unha realidade
democrática. Eu permítome suplicar aos señores deputados socialistas que non nos neguen
a ferramenta para algo que eles consideran licito, e esta ferramenta é, hoxe por hoxe, a
creación da Comisión de Estatutos, que debe estar formada por representantes de todas as
minorías, de todas. Nós non viñemos a estas sesións orixinar discusións inútiles; viñemos
colaborar con todos, do mesmo modo que pedimos a todos que colaboren con nós. (O
señor Longueira: Discrepo das afirmacións da súa señoría). Moi ben, señor Longueira.
Para iso pode S.S. pedir a palabra. Iso é o correcto. Nós, cando falamos, sabemos o que
dicimos. Eu son e síntome deputado galego, igual que a súa señoría. (O señor Longueira:
Non o neguei). A súa señoría podería protestar se eu asumira aquí a parte alícuota da
representación, que non desexo asumir, da súa señoría. (O señor Longueira: Pois asumírona
o señor Castelao e a súa señoría). Eu asumo a representación dos cidadáns galegos que
me votaron, aínda que se trate daqueles que, ao mellor, perderon a idea do que era esta
representación. Por outra parte, o señor Longueira coñéceme e sabe que son incapaz de me
conducir nin en forma extemporánea nin de modo agresivo para con ninguén, nin de asumir
representación que non me corresponda lexitimamente.
E continuo, señores deputados, cunhas brevísimas consideracións que esta vez non van
dirixidas soamente ao sentido político, senón ao sentimento dos señores deputados
socialistas. Lembro que, con Jaime Quintanilla, o ilustre doutor socialista de Ferrol,
alcalde da vila, percorremos toda a terra de Galiza, afirmando o ilustre escritor, o
noso inesquecíbel paisano, que canto tempo se tardase en aprobar o Estatuto galego
era tempo que a República perdía en Galiza para consolidarse. Lembro a Bilbatúa e a
Seoane, deputados que xacen baixo a terra sagrada de Galiza, mortos pola dupla causa
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autonomista e socialista. Están enterrados eses compañeiros ao lado doutros de todos
os grupos e organizacións, xuntos co meu irmán de carne e de sangue, o que, por ser
irmán meu e morrer cos outros pola mesma causa, fai que todos sexan os meus irmáns.
E cando falo do meu país galego, doulle ao posesivo esta significación dunha irmandade,
dunha fraternidade de mortos e de vivos que en 1936, o vinte e oito de xuño, expresaron
a vontade popular de Galiza ao votar afirmativamente o Estatuto galego.
Esperamos que este Parlamento confirme o mandato daquela vontade. Prego, pido, suplico
á minoría socialista que nos ofreza os seus representantes na Comisión de Estatutos,
na seguranza de que dará aos galegos, aos núcleos republicanos galegos que actúan en
terra galega e ao amplo e ao longo de todo o mundo, unha arma moi importante para
reconquistar, non soamente a liberdade e a autodeterminación política de Galiza, senón
tamén a República española. (Aplausos).
O presidente: Tomás i Piera, en nome da minoría de Esquerra de Catalunya, ten a palabra.
Tomás i Piera: Señores deputados, a nosa intervención -falo en nome da minoría de
Esquerra de Catalunya- é obrigada por dúas razóns: primeira, para atender o requirimento
do señor presidente da Cámara, quen desexa coñecer o criterio dos diferentes grupos
parlamentarios en relación co asunto posto a debate; segunda, como cataláns.
Nós, como cataláns, estamos aquí para recobrar a República, para defender o noso
Estatuto e propiciar que se plasme a vontade de todos os pobos que aspiren á súa
liberdade colectiva. Polo tanto, cando se presenta unha proposición pedindo que se
nomee a Comisión especial de Estatutos, nós, os cataláns da minoría de Esquerra de
Catalunya, temos que estar de acordo con ela. Máis aínda; nas sesións de Cortes de
onte e de antonte, señores deputados, todos os que ocuparon esta tribuna defenderon
que se cumprise a lei fundamental da República. Pois ben, hai un precepto con rango
constitucional que di que, cando se presente á Cámara un plebiscito dun pobo que aspire
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á súa liberdade colectiva, se nomeará a Comisión especial de Estatutos para ditaminalo.
Isto é tanto como crer que é unha obriga do Parlamento.
O presidente: Tomás i Piera, a Constitución non fala de liberdade colectiva.
Tomás i Piera: do Estatuto, señor presidente. Axústome á Constitución e axústome a ela
voluntariamente porque son deputado á nación, título que ninguén me pode negar. Así,
pois, presentada a vontade do pobo para o seu Estatuto, temos que formar a Comisión
especial de Estatutos para que sexa ditaminado.
Dicíase que nós estabamos aquí para axudar ao Goberno no restabelecemento da
República. Evidentemente. Pero opinamos nós que as autonomías son necesarias para a
República, da mesma maneira que a República non pode vivir sen liberdade individual.
Un Estatuto amplo e eficaz axuda á República e poderá evitar que a República se puidese
perder. Nós axudamos ao Goberno para recobrar a República, pero estamos de acordo co
Goberno na súa declaración ministerial cando fala de propiciar as autonomías dos nosos
pobos. Eu imaxino que cando o Goberno fai unha declaración e dela se fan responsábeis,
naturalmente, o seu presidente e os seus colaboradores, todos os seus colaboradores,
insisto, todos, deben manter este principio posto na declaración ministerial.
Prieto, ao opinar no sentido de que non se constituíse esta Comisión que nós entendemos
que é regulamentaria e forzosa, aducía, entre outros argumentos, o de que debiamos
aspirar a recobrar a República e non a lexislar. Eu considérome no deber de lle lembrar
ao representante da minoría socialista que nuns momentos difíciles foi votado o Estatuto
de Euskal Herria sur, e honreime entón, Prieto, en formar con S.S. e Uribe unha comisión
ministerial que levou o problema de Euskal Herria ás Cortes de Valencia; e por este
camiño, eu, que coñezo o señor Prieto e sei da súa bondade... (Prieto: quero disipar un
erro de S.S. O Estatuto do País Basco aprobouse en Madrid; non en Valencia). Non estaba
totalmente ditaminado. (O señor Prieto: Totalmente aprobado.- Varios señores deputados:
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o 10 de outubro, en Madrid). Ben; aprobouse o Estatuto de Euskal Herria. E seguindo
por este camiño, repito que sei da bondade do señor Prieto, da súa sentida de grande
ecuanimidade, non creo que tentase ofender o pobo galego. Pero oín unhas palabras neste
sentido: o Estatuto de Galiza foi plebiscitado hai nove anos; pasaron tantas cousas que
non sabemos cál poderá ser a vontade do pobo galego. Señores deputados, cando nós
falamos de recobrar a República, é que consideramos que o pobo español é republicano;
se non, nós non estariamos aquí. Hai que supor, pois, que o pobo galego mantén o seu
espírito para a súa liberdade, para o seu Estatuto.
Eu diríxome aos membros da minoría socialista e dígolles que todos os grupos
parlamentarios estamos dispostos a que se cumpra un precepto regulamentario,
menos SS.SS. Eu sei que ningún deputado socialista tería ningún escrúpulo de tipo
regulamentario nin persoal para negar unha liberdade individual. Estamos ante un
problema de liberdade colectiva do pobo galego, que espera o seu Estatuto. Apelo á vosa
conciencia, deputados socialistas. É a mesma, en calidade e en categoría, a liberdade dun
home que a dun pobo. Rógovos que reflexionedes, para que a xornada de hoxe non sexa
lamentábel pola vosa parte. (Aplausos).
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Capítulo XL
Testemuños de Largo Caballero e Pau Casals
O 12 de marzo chegou a París o presidente da República, Diego Martínez Barrio. O
Goberno francés dispensoulle unha acollida en extremo calorosa, tributándolle honras de
xefe de Estado. Dez días despois, un acontecemento lutuoso veu encher de consternación
aos emigrados e exiliados e moi especialmente aos socialistas: a morte do dirixente deste
partido Francisco Largo Caballero, ex-presidente do Consello e ex-ministro da República.
Javier Landaburu quixo lembralo e na súa primeira Carta desde París, en Euzko Deya,
destacou o seu concepto rexionalista desta maneira:
Eu non coñecía a Largo Caballero máis que por o ter visto de escano a escano nas
Cortes de 1933, a cuxas sesións acudiu poucas veces este home venerábel do socialismo
español. Os socialistas descoidaron aquela lexislatura e, en outubro de 1934, abandonaron
definitivamente a Cámara. Tampouco non o atopara en Francia antes da guerra mundial.
Durante a invasión alemá souben que Largo Caballero estaba na zona ocupada e que logrou
Largo Caballero fala con milicianos durante a
guerra civil. Foto: Santiago Carrillo

pasar de contrabando á zona chamada libre. Souben tamén que o Goberno de Vichy non
tratou moi ben ao ex-presidente do Consello español. Como todos os que vivíamos en
Francia, coñecín a súa deportación a Alemaña cando a zona libre se transformou en ocupada
e, a este propósito, lembro unha historia que non sei se é certa e que refire que, querendo
os italianos entregar a Largo Caballero a Franco, os alemáns lles arrincaron o detido e o
levaron deportado a un deses campos que se fixeron tristemente célebres.
Un día, en outubro do ano pasado, ao acudir a unha das sesións do Congreso Sindical
Mundial de París, atopei a Largo Caballero no teatro Chaillot rodeado de representantes
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das dúas tendencias que dividían e seguen dividindo o Partido Socialista Obrero Español.
O prestixio do vello xefe fixo o milagre efémero, por certo, de pór de acordo os dous
grupos en pugna. Momentos despois daquela xuntanza, Largo Caballero asomaba a un
dos palcos do teatro e recibía entre aclamacións a homenaxe dos representantes de
setenta millóns de traballadores repartidos en todos os países do mundo.
Hai pouco máis de dous meses tiven que visitar a Largo Caballero na súa casa para
lle levar un encargo dun familiar seu e un saúdo do meu paisano Carlos Baraibar, que
o enviara a través da Delegación basca en París. Era a primeira vez que eu falaba con
Caballero. Recibiume coa cordialidade dun avó. Ao cumprir a miña misión, despediume
cun «agur, meu fillo!».
Uns días despois don Francisco era trasladado a unha clínica. Irujo, ao chegar de Londres,
apresurouse a visitar o vello presidente. Eu acompañeino. Cando chegamos xunto á cama,
Largo Caballero, amputado xa dunha perna, estaba baixo os efectos dunha inxección e
a súa lucidez cerebral tiña as intermitencias dos brillos dos faros. Fixándose moito en
nós recoñeceunos, tomou as nosas mans e díxonos: «Non quería morrer sen ver algún
basco». Contounos que alá, no campo de concentración, tivera moito tempo para meditar
e que unha das cuestións que máis lle preocuparan foi a da reorganización do Estado
español. «Son rexionalista, amo o rexionalismo. Non quería morrer sen que os bascos
o soubesen». Entón, o pobre enfermo, facendo grandes esforzos, díxonos que deixara
escrito un plan que non era a República federal pura, pero que se achega moito. Un plan
de recoñecemento de dereitos autonómicos como única solución de equilibrio político e
económico peninsulares.
Largo Caballero ficou satisfeito despois de nos facer estas declaracións. Seguiríaas se
a visita do doutor non cortase a entrevista. Volvemos Irujo e eu días despois. Largo
Caballero durmía. Abriu os ollos un intre e xa non nos recoñeceu.
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Onte celebrouse o seu enterro cunha concorrencia inmensa. O seu corpo foi sepultado
no cemiterio do Père Lachaise xunto a moitos defensores da liberdade e do proletariado,
preto do simbólico Muro dos Federados.
Nesta primeira Carta de París para América, quixen render esta homenaxe póstuma a
Largo Caballero, rexionalista que xa dera probas de selo ao asinar como presidente do
Consello de Ministros o Estatuto de Autonomía de Euskal Herria.
Francisco Javier Landaburu

O chelista catalán Pau Casals

Outra personalidade, esta vez do mundo artístico, Pau Casals, era noticia pola súa
aversión ao réxime franquista. Fixo unhas valentes declaracións e mostrou a súa firme
postura fronte á ditadura e a quen a axudase.
O semanario Leader de Londres correspondente ao 27 de abril publicou un artigo do xenial
violonchelista explicando as razóns polas que suspendera a serie de concertos que tiña
contratados na Gran Bretaña. O artigo era precedido por unha nota da editorial:
«O violonchelista máis grande do mundo négase a actuar en Inglaterra porque o noso
Goberno recoñece a España de Franco. Cremos, naturalmente, que Pau Casals nos fai
unha inxustiza; seica a penas ten en conta que loitamos unha guerra esgotadora e que
hai un limite á responsabilidade que unha nación pode asumir. Pero Casals é un home de
principios cuxo criterio debe ser oído e discutido. Expresou o seu punto de vista ao noso
correspondente en Zürich».
O artigo de Casals di así:
«Non podo reconciliar coa miña conciencia actuar nunha Inglaterra que mantén relacións
co ditador fascista Franco. Eu non son un político. Nin republicano, nin comunista, nin
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monárquico, senón simplemente un español, un músico. E por iso non podo reconciliar
na miña conciencia actuar en Inglaterra. Cáusame profunda dor ter que cancelar os meus
concertos desta temporada en Inglaterra. Quero e admiro Inglaterra e o pobo inglés. Só
hai un país que quero máis: España».
«É certo que Suíza, onde estiven a actuar, mantén tamén relacións con Franco, pero
Suíza non ten parte nin poder na política internacional, Inglaterra si ten, así como os
Estados Unidos. Velaí a diferenza. Non actuarei en ningún país cuxo Goberno teña o poder
suficiente para pór fin aos sufrimentos de España, para liberar os milleiros de presos
políticos que enchen as cadeas de Franco, e que a pesar de todo, non faga nada por lle
pór remedio. España perdeu un millón de homes por causa de Franco. Isto é moito máis
importante que a música. Un músico -un artista de calquera clase- é ante todo un home,
cunha conciencia e coas mesmas responsabilidades persoais que calquera outro ser.
Non cabe escusarse dicindo: «eu son un músico, non un político; eu actúo onde e cando
podo». A miña conciencia exíxeme protestar e fágoo no único xeito en que eu podo facelo:
non actuando. E ao obrar así, coido que axudo a España a atraer a atención pública cara á
súa traxedia. Desde a guerra civil estiven no exilio. As miñas posesións foron confiscadas
e non vin a miña familia desde hai dez anos.
O director de orquestra alemán
Wilhelm Furtwängler

Arte e Conciencia.-Non hai confusión nestas cuestións. O director de orquestra alemán
Furtwängler veume ver hai pouco tempo a Zürich. Quería escusarse. Furtwängler é un
gran director de orquestra e eu admíroo polo seu traballo. Pero díxenlle claramente que eu
non podía aprobar a actitude que adoptou respecto aos nazis. Penso que el actuara para
os obreiros alemáns nas factorías, sinaleille que ao facelo así, actuara como representante
do réxime nazi, utilizando a súa música e o seu renome como instrumento para inducir
a aqueles a producir máis municións e armas para Hitler. Non cómpre esperar que un
músico, -inclúome-, sexa un político astuto. Pero si se pode esperar que un home teña
principios fundamentais e que se suxeite a eles. Se seguise o ditado de tales principios,
non podería actuar para os nazis. Tería sacrificado a súa conciencia, abandonando o
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país en sinal de protesta e tería marchado ao exilio en lugar de promover os intereses
“culturais” dun réxime que ía contra todos os seus principios como home.
Medo a Rusia? - Cando o pasado ano estiven en Inglaterra, fun ao Palacio de Buckingham
e tamén vin a un funcionario do Foreign Office. Este aludiu algo que xa outros amigos
ingleses me dixeran: que se Franco era deposto, podería producirse outra guerra civil
en España, cos monárquicos e os republicanos loitando polo poder e os comunistas
traballando para crear o caos sobre o cal exixir despois unha República soviética e a
entrada do Mediterráneo. Esta é unha visión equivocada das cousas. Se cadra, eu coñezo
moi pouco da alta política, pero sei moito sobre o pobo español. A sorte de España
depende do que Inglaterra faga nos meses próximos. Na actualidade, Gran Bretaña está
a lle facer as beiras a Rusia. Tanto os monárquicos como os outros son demócratas e
aceptarán a forma de Goberno que sexa votada polo pobo español na súa totalidade.
Fomos os primeiros en defender coas armas a causa pola que nesta segunda guerra
mundial foi combatida máis tarde, e agora nós sentímonos abandonados.
Eu estaba en Inglaterra cando se celebraron as eleccións o ano pasado. Depositamos
grandes esperanzas na vitoria laborista e este Partido fixo moita propaganda a base da
cuestión de Franco. Lembro concretamente os carteis que dicían: «Non toleraremos a
Franco». Pero nada resultou daquelas promesas electorais e agora, é natural, que moitos
españois, que non son comunistas nin republicanos nin monárquicos, senón simplemente
antifranquistas, atopen moita máis satisfacción e apoio moral na propaganda de Rusia que
na dos aliados. Eu mesmo oía a radio de Moscova, cando a BBC deixou de mencionar a
Franco, para evitar que o público inglés se irritase contra el.
Os ingleses faláranme de que a interferencia exterior sería perigosa. Dicíanme que lles
correspondía aos mesmos españois escoller o seu propio Goberno. Pero o control de
Franco sobre España é tan tenso como o de Hitler era en Alemaña. Precisaríase unha
revolución sanguenta para eliminalo e isto é, precisamente, o que queremos evitar.
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Necesitamos o apoio exterior, aínda que sexa moral, para que a revolución sexa sen
sangue. Moitos dos xenerais de Franco ségueno porque non teñen outra alternativa. Se
Inglaterra quere, Franco pode ser varrido en vinte e catro horas.
O semanario engade a seguinte nota do seu correspondente:
«Casals estivo actuando en Suíza co teatro sempre cheo de público, e volve á vila de
Prades, nos Pireneos, onde pasou por vontade propia a última parte da guerra cos
refuxiados que escaparan da España franquista a Francia. Alá descansará e actuará ao
mesmo tempo que toma parte activa no labor do movemento clandestino de resistencia
que é hoxe o seu único contacto coa súa Catalunya nativa.
Calquera que sexa a nosa opinión sobre os razoamentos políticos de Casals, os seus actos
constitúen un argumento irrefutábel, xa que doou unha fortuna aos seus compatriotas no
exilio e rexeitou os contratos máis remunerados se iso implicaba separar a súa conciencia
da súa música. Non lles dá valor ningún aos complexos problemas diplomáticos da política
de cálculo, senón que ve soamente a liña dereita irreconciliábel que divide o ben do mal.
Casals cre que para ser un bo artista é preciso ante todo, ser boa persoa. Coida que o
xenio artístico nunca pode servir de escusa para a debilidade moral».
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Capítulo XLI
Sentido e significación de Galeuzca
Carlos Baraibar escribiu baixo este titular o que pensaba de Galeuzca e a importancia que
lle outorgaba á súa actividade. Escribiu Baraibar:
Durante a grata estancia en Chile do noso querido amigo o profesor Serra Moret,
celebramos un convite na súa honra no Centro Basco de Santiago, organizado pola
Delegación do Goberno de Euskal Herria sur. Nel tocounos en sorte levar a voz cantante
do grupo animador de Galeuzca nesta localidade, e quixemos aproveitar a ocasión para
ensaiar e definir cal cremos os bascos que pode ser o sentido e a significación de Galeuzca
no complexo peninsular, e máis concretamente na reestruturación -tan imprescindíbeldo vello e fracasado Estado español centralista. Naquela oportunidade fixemos especial
fincapé en presentar Galeuzca non como un pacto entre os tres pobos da periferia
española para inducir o centro a emendar rumbos, senón -máis ben- como un contrapeso
que Castela necesita -antes que ninguén- para asentar a península sobre un equilibrio
tan fecundo como estábel de que careceu baixo a súa dirección, mesmo nos momentos
considerados como máis gloriosos da súa atormentada e multisecular historia.
Tíñamos presente, antes que nada, ao ganduxar aquelas modestas ideas, unha
marabillosa conferencia desenvolvida recentemente polo ilustre profesor don Fernando de
los Ríos, no Centro Español de México, baixo o lema «Sentido e significación de España»,
que na versión chegada ás nosas mans leva por subtítulo -supomos que non ditado
polo eminente publicista – «Unha interpretación da alma de España», con todo o seu
significado dramático sen igual. E abonda esta simple enunciación para comprender que
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se trata do mesmo atormentado motivo en torno ao cal discorreron -entre outros moitosCosta, Giner, Ganivet, Cossío, Unamuno, Ortega, o propio de los Ríos... Pero que tomado
novamente polo ilustre profesor, á lívida luz da nosa última traxedia, chegou a sublimarse
de xeito que en verdade suspende e confunde, ao tempo que engaiola, tanto pola épica
grandeza do fondo, como pola portentosa beleza da forma.
Non hai espazo aquí para resumir -como desexaríamos- a admirábel conferencia a
que aludimos, xa que dela mesma debemos partir para asentar as nosas modestas
conclusións. Pero haino suficiente para recomendar, con toda vehemencia, que a lean con
esmero cantos máis ou menos directamente vivimos envoltos na traxedia española, xa
que nesa espléndida síntese atoparán a chave fundamental dos nosos males, é dicir, da
terríbel frustración colectiva que é a Historia de España. Séxanos permitido sinalar, sen
embargo, que de tan maxistral galopada a través da milenaria historia peninsular -desde
Tartesos até os nosos días de amargura- se destaca vigoroso, abraiante, o feito pavoroso
de que «España é o xenio do absurdo». E non hai necesidade de dicir que a precisión
non ten nada de invectiva, como non podía tela en tan altísimo español. Ao contrario,
a interpretación recta dela que a continuación concreta de los Ríos- é que «o xenio
de España está namorado dun imposíbel por virtude do cal, describe unha traxectoria
heroica», pero tamén «cae constantemente en posicións dramáticas e en situacións
tráxicas». Agora ben, cal é a causa íntima do drama permanente? O entronizamento
da intolerancia e quen sabe se tamén o desas dúas Españas, de Fidelino Figueiredo, o
gran portugués, tan oportunamente lembrado por De los Ríos. As dúas Españas que xa
cristalizan dun xeito irreconciliábel a partir dos reis Católicos, pero cuxas raíces rastrexa
o insigne profesor sagazmente, remontándose -mellor dito estaría sumíndose - até o
afastado século IV e os albores da Idade Media. No intermedio hai etapas, certamente,
en que aparece a posibilidade de emendar rumbos, para sempre cara a un estado
notoriamente superior: é a época da Córdoba do século X e do Toledo do século XII. Pero
despois, as españas múltiples desaparecen definitivamente, e ao triunfar a intolerancia
(que leva aparellado o centralismo rigoroso, como unha consecuencia inexorábel), xa só
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ficará esa España en multisecular decadencia, das dúas Españas, asentada sobre a férrea
submisión de Castela ao xugo cesarista.
A historia moderna de España -escribimos en máis dunha oportunidade- é un vasto
proceso de desintegración que -horror de horrores!- pode non ter acabado aínda, se
non se corrixen xerros. Con que pracer vemos ao ilustre profesor dicir: «España debe
volver outra vez a un proceso de desintegración!». Ao finalizar o século XV mudamos de
rumbo, e comeza unha etapa de desintegración: é a expulsión dos xudeus, é a expulsión
dos mouriscos e é a persecución dos disidentes«. E á triste teoría das persecucións e
os forzados exilios ou separacións confesados, hai que agregar a de todos os pobos
peninsulares, cuxas liberdades caeron unha a unha, mutiladas polo poder central, apoiado
-tremendo paradoxo! por Castela, a súa primeira vítima española. E o drama chega ao
seu cume espiritual ao poder afirmarse -e escusamos dicir tamén que sen o menor desexo
pexorativo, se non analizándoo friamente - que dende o cume do Estado zumegaba
esa horrorosa intolerancia. O estrago é tan fondo, que foi o propio pobo español quen,
en numerosas ocasións, se deixou arrebatar polo terríbel mal. Como moi ben sinala De
los Ríos, a expulsión dos xudeus foi horrorosamente popular así como a loita contra as
liberdades catalás, o entronizamento do vil Fernando VII, ao berro de «Vivan as caenas!»
ou o considerar como inicuos privilexios os miserábeis restos dos nosos mutilados Foros. E
máis vale non prolongar a evocación até a guerra de onte...
O portentoso cadro descrito por don Fernando de los Ríos desa España, presta sempre a
baterse intolerantemente por abstraccións, en busca

do absoluto, ten que ser superado,

dunha vez por todas, se a península enteira quere sobrevivir. Aí vémola, agora, despois de
ter xogado un dos papeis máis grandiosos, como nai de nacións, deixada extramuros da
civilización na Conferencia de San Francisco. E -amarga traxedia a nosa!- os demócratas
españois temos que aplaudir no momento en que a común terra peninsular reciba trato
tan despectivo e se afunda como xamais estivo na historia multisecular.
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Hora é de que a Meseta central reciba o contrapeso equilibrador da periferia, tan distinta
nas súas características fundamentais, como o é a nosa terra basca -que non coñeceu
inquisicións, institucións feudais, latifundistas, nin exércitos permanentes- desa España,
en constante transo de violencia, encirrada pola intolerancia e o delirio de grandeza,
tan maxistral como dolorosamente analizado polo ilustre profesor. Galeuzca, exercendo
unha nobre acción compensadora, pode devolver á Península o seu pasado esplendor se
é debidamente articulada nun sistema plurinacional, que cadre coa realidade múltiple
dos seus pobos. Do contrario, nin sequera poderá asegurarse que acabase o proceso de
secesión. Porque o instinto vital dos pobos periféricos tería que acabar por se impor ao fin,
para maior angustia de quen, sen ter nacido en Castela, a amamos entrañabelmente”.
Pero tamén había notas discrepantes respecto a se Galeuzca debía ser algo unitario ou
unha coordinación de forzas. Con rotundidade expresábase deste xeito Julio Jauregi en
carta a Coll o 23 de marzo de 1946:
Galeuzca.- Por todas as cousas recibidas de vós e dos cataláns, vexo que non tendes de
Galeuzca o mesmo concepto que temos nós e, o que é peor, estades a facer compartir
ese, ao meu entender, falso criterio, aos vosos amigos como Irujo e outros.
Galeuzca non é nin unha unidade nin un movemento. Galeuzca é un organismo de enlace
e un compromiso de tres organizacións nacionais de se axudar mutuamente, de non ter
actuacións exteriores sen consulta mutua e de coordinar en todo caso a táctica exterior
que empregar.
En Galeuzca garda cada unha das tres compoñentes a súa propia personalidade que
non se dilúe nin se unifica. Existe nela unha coordinación de tácticas, pero de ningunha
maneira unha unidade orgánica.
A non existencia de unidade orgánica deriva de que os feitos nacionais en que se basea
a existencia das tres compoñentes son completamente distintos, tanto polas súas
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características nacionais en si, polo desenvolvemento distinto dos seus organismos
xurídicos, pola distinta madureza do seu desenvolvemento político, polas distintas
conexións cos partidos españois, como polo distinto arraigo nas masas dos pobos
respectivos e a distinta concepción de disciplina destas masas.
Cataláns, galegos e bascos temos emprendida unha loita contra España e o seu
centralismo, cada un de nós a súa. Nesta loita o inimigo é común e, polo tanto, debemos
xuntar os nosos esforzos para vencer nela. Por iso se constituíu Galeuzca, para chegar a
ese acordo de esforzos e sabedes que o esforzo máximo na súa Constitución foi o noso.
É pois Galeuzca a xuntanza de esforzos para a loita dos nosos pobos en defensa da súa
nacionalidade e por iso comprometémonos a non actuar exteriormente sen nos consultar
previamente e sen ter chegado a acordos sobre a nosa actuación. Pero unha vez tomados
os acordos, a súa execución facémola como bascos, como cataláns e galegos e en
maneira, linguaxe e xeito bascos, cataláns e galegos.
Unhas veces a táctica acordada será levada conxuntamente (sempre que conveña a cada
un), pero ao facelo non trataremos cos estraños (españois ou outros) como representantes
de Galeuzca, que para os españois non ten existencia real, senón como representación
conxunta de bascos, galegos e cataláns. Outras veces acordarase unha táctica igual, pero
para executala por separado. Outras chegarase a un acordo de levar cada un unha táctica
distinta. Pero nunca en nome de Galeuzca, senón sempre en nome dos nosos pobos.
O primeiro caso, o de actuación conxunta debe darse en contados casos e en que se dean
circunstancias de comenencia ou de necesidade. Este caso non se deu nos tratos que
se tiveron con Alianza, por necesidade, pois se non o fixésemos así non acabariamos en
moitísimo tempo as conversas levadas por separado. Tamén se unía a esa necesidade algo
de comenencia táctica, pois sendo a primeira vez que se ía empregar unha táctica común,
sentíanse os tres máis fortes ao actuaren asemade.
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Pero en xeral será máis eficaz que, unha vez adoptada unha táctica se leve esta por
separado pero ao unísono, pois así se dá o golpe tres veces e non unha e a efectividade é
maior.
Dígovos todo isto á conta de varios conceptos vistos nos vosos escritos e comentarios.
Para comezar, vós non sodes ante os españois esa cousa que bautizastes co feo nome de
«galeuzquianos». Sodes cataláns e como tales estades en contacto continuo con galegos e
bascos.
Non é verdade que Galeuzca é un movemento e que como tal teña dereito a ingresar en
Alianza, como di Irujo. Se entra en Alianza será non cunha representación única, senón
como bascos, cataláns e como galegos.
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Capítulo XLII
Déixase de publicar a revista Galeuzca
En vista do traslado a Francia de Castelao, Lasarte e varios redactores e tamén do pouco
apoio que se comezaba a prestar á obra, porque non se lle vía maior resultado político á
situación estatal española, anunciouse que, por mor do traslado a Francia, aquel exemplar
de xullo de 1946 era o derradeiro editado en Buenos Aires.
Preparábase a viaxe para o 27 de Castelao xuntamente con Barcia no Campana. En agosto
sairían Serra Moret, quen ía realizar unha viaxe semellante á de Lasarte, percorrendo
varios países de América dando conferencias, para de Estados Unidos pasar a Inglaterra e
despois a Francia.
O derradeiro editorial de Galeuzca dando conta do seu traslado, dicía o seguinte:
Este é o derradeiro número de Galeuzca en Buenos Aires.
Os homes que orientaban a revista, os que cos seus xuízos nos guiaban no traballo, uns
saíron xa para Francia, e outros están a piques de marchar. Con eles vaise Galeuzca, e
alá, na nobre, culta e acolledora nación francesa volverá aparecer, para entón, cando a
liberdade sexa devolta aos pobos ibéricos, saír en Barcelona, en Bilbo, en Santiago, onde
máis conveña aos intereses dos tres pobos que quere servir.
Cremos que nos doce números que apareceron na capital arxentina -hoxe unha das
cidades do mundo onde maior culto se rende á propaganda das ideas, cunha brillante e
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abundantísima edición de libros, revistas e diarios de grande altura intelectual-, prestamos
algún servizo á causa que nos moveu a lanzarnos a editar Galeuzca. Publicamos traballos de
cataláns, galegos, bascos e portugueses, que se unhas veces son leccións de historia, que
sempre convén aprender, outras son normas, pensamentos, xuízos, estudos, que cumpren o
seu papel de guións para todos os que aman a liberdade dos pobos e, particularmente, para
quen cremos que a solución política da Península ibérica está nunha federación de pobos
libres, que poden vivir autónomos dentro dunha organización superior que comprenda todas
as nacións peninsulares, e que non queren estar suxeitos a un poder centralizado que,
descoñecendo a esencia peculiar de cada un deles, lexisla para todos.
Os movementos nacionais de Catalunya, Euskal Herria e Galiza, que se iniciaron hai moito
tempo e que viviron épocas difíciles, son hoxe tan fortes, teñen raíces tan profundas nos
tres pobos, gañaron de tal sorte as mentes e os corazóns de galegos, bascos e cataláns,
que descoñecelos sería unha obcecación, e querer ir contra eles, un empeño inútil. Non o
dicimos por querer robustecer unha fe con afirmacións de balde, senón porque cremos,
porque estamos seguros de que esa é a realidade das cousas. Adquirida de novo polos
tres pobos a conciencia da nacionalidade, que puido estar durmida ou extraviada por
culpas que non queremos concretar aquí, pero que non sempre foron foráneas, xa non a
Varios exemplares de Galeuzca

perderán, porque aprenderon que moitas das súas desgrazas non tiveron outra orixe que
aquel esquecemento. A última guerra civil, desencadeada en España polas forzas militares
do Estado, nas cales viviu sempre a maior xenreira a todo particularismo, foi para os
pobos ibéricos o último e máis forte atropelo, que non queremos que se volva repetir.
Os mesmos rebeldes anunciaron, ao se sublevaren, que unha das causas que máis lles
empurraron a iso, foi este desexo de ser libres, manifestado por Catalunya, Euskal Herria
e Galiza, que comezou a atopar o seu camiño na lexislación republicana.
Non sabemos como van ser, nesta orde de cousas, os días que han de vir; pero sabemos que
xa non cederemos xamais na nosa demanda. Correu moito sangue para que ninguén teña
dereito a pedirnos, a estas alturas, unha renuncia. Non renunciaremos nunca ao noso dereito.
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Unha das nosas maiores e máis cordiais preocupacións é e será a de gañar a Portugal para
a federación de pobos ibéricos. Sen a nación portuguesa, a solución non sería completa.
A xeografía, a economía, a historia, a cultura, recomendan que Portugal entre tamén na
unión política das nacións peninsulares.
Mais, a diferenza dos demais pobos ibéricos, Portugal é un Estado independente, e non
quererá, e con sobrada razón, ceder nin a menor parcela da súa actual soberanía, se non
se lle dan todas as garantías de que ao facer esa necesaria cesión para formar o novo
Estado, quedará asegurada a súa liberdade.
Os nosos amigos, os políticos portugueses con quen estamos en relación aquí e en
Europa, tiveron sempre un grande interese en lanzar por diante esa condición sen a
cal toda unión se fai imposíbel. Pola nosa parte, non vemos a menor dificultade en a
cumprir plenamente, sen a menor reserva mental, con toda a decisión que se deduce do
convencemento de que a súa postura é a máis patriótica e a máis razoábel.
Aínda que non están no mesmo caso, por non gozar de independencia política, esa é
tamén a actitude de Euskal Herria, Galiza e Catalunya: chegar a unha intelixencia con
Castela para constituír un Estado federal que comprenda todos os pobos ibéricos, pero
reservándolle a cada un toda a liberdade, toda a autonomía que non se opoña aos fins
daquela entidade superior.
Este é o fin para cuxo cumprimento se constituíu Galeuzca, e para o servir naceu a nosa
revista. Confiamos en que, unha vez derrocado o réxime ditatorial que hoxe padecen os
pobos do Estado español, os demócratas casteláns porán a súa mellor vontade para, de
común acordo, atinxir ese estadio político no cal podamos vivir todos, coas vantaxes da
unión e sen o menor dano para a liberdade de cada un.
Non queremos pechar o último editorial sen facer constar, preferentemente, o noso máis
sincero agradecemento a este pobo arxentino, cuxas leis tan liberais nos permitiron airear
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nesta terra un problema que lle é alleo. Non se nos puxo o menor obstáculo para realizar
o noso labor, e en todas partes atopamos ese espírito de comprensión, de tolerancia,
de hospitalidade, que distingue os pobos que teñen unha acabada conciencia de que é
democracia e que é liberdade.
En segundo lugar, temos que lles agradecer aos nosos colaboradores o total desinterese e
o entusiasmo con que traballaron para a nosa revista. Nos doce números publicados está
a súa obra, tan agradecida por nós e polos nosos lectores como achega e como ensinanza.
Portugueses, galegos, cataláns e bascos escribiron para nós con todo o entusiasmo que
teñen para traballar a prol da causa que nos move a todos. Pero coa nosa desaparición
desta nobre terra arxentina non desaparece Galeuzca que, como xa dixemos, volverá
editarse, en París primeiro, e nalgunha cidade catalá, basca ou galega, despois. Non
colguen, pois, as súas plumas. Téñanas listas, xa que os nosos amigos, así que se instalen
en París, volverán solicitar a súa tan apreciada colaboración.
E, en fin, as nosas grazas aos subscritores e lectores que contribuíron para que a revista
puidese editarse e, sobre todo, que nos honraron co seu interese por coñecer os froitos do
noso traballo.
Até pronto, a todos.
Marchamos desta cidade tan culta que é Buenos Aires a aquela outra cidade que é a
capital da cultura universal: París; e alá, mentres agardamos o día en que poidamos
entrar na nosa terra, seguiremos traballando por iso que o home ama tanto: a liberdade”.
A revista Galeuzca cumpriu o seu papel. Foi unha publicación de altura e deu coordinación
aos tres nacionalismos. Desaparecida en Buenos Aires, xa non se volveu publicar, e
aqueles contactos comezaron a esvaer. Cada nacionalidade andou polo seu lado. Xusto é
recoñecer o labor desta publicación, que foi un verdadeiro fito nas relacións de galegos,
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bascos e cataláns. Boa mostra é o índice de traballos publicados naqueles 12 números que
dan fe da variedade e altura das sinaturas e inquedanzas dun período (1945-1946) crucial
na historia do exilio.

COLABORACIÓNS, POR ORDE ALFABÉTICA DE AUTORES
ALDASORO, Ramón María:
O Goberno basco e a República española. Nº 2
O Goberno basco e a República española. Nº 3
O Goberno basco e a República española. Nº 4
ALONSO RÍOS, Antón:
Centenario da revolución galega de 1846. Nº 9
AMEZAGA, Vicente:
Os bascos na literatura castelá. N.’ 10
ARCHANCO, Pablo:
Problemas da terra en Euskal Herria. Nº 2
O trigo en España e en Euskal Herria. N° 7
BARAIBAR, Carlos:
Sentido e significación de Galeuzca. Nº1
BASTERRECHEA, Francisco:
Cuestións políticas fundamentais. Nº 1
Cuestións políticas fundamentais. Nº 2
O réxime franquista arruinará a economía. Nº12
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BATISTA I ROCA, J.:
Unha solución para a península ibérica. Nº 2
CASSOU, Jean:
Iberia. N° 3
CASTELAO, Alfonso R.:
A posición ideolóxica de Galiza. Nº 1
1889. «O rexionalismo galego», de Murguía. Nº 5
Non hai xeito de castelanizar a Galiza. Nº 7
O bloqueo comercial de Galiza. Nº 8
O problema ferroviario de Galiza. Nº 9
CUATRECASAS, Juan:
Comentario sobre a orientación do ensino universitario na España franquista. Nº 11
DOMINGUES DOS SANTOS, José:
Portugal e o problema ibérico. N° 2
Onde vai Inglaterra? N° 8
ERRO, Carlos Alberto:
O comercio hispanoarxentino. Nº 5
O comercio hispanoarxentino. Nº 7
Perspectivas para a inmigración basca na Arxentina. Nº 10
FERRER, Miquel:
As reivindicacións da nova Catalunya. Nº 9
As reivindicacións da nova Catalunya. N°10
As reivindicacións da nova Catalunya. Nº11
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GALÍNDEZ, Jesús:
España e Euskal Herria. N° 12
GARRIGA, Gabino:
Imperialismo idiomático. N° 4
Por que viñeron a menos as nosas linguas. N° 8
Filosofía do nacionalismo do padre Francisco de Vitoria. N° 11
GURRUCHAGA, Ildefonso:
As fronteiras do Estado basco no ano 1000. Nº 3
As fronteiras do Estado basco no ano 1000. Nº 4
As fronteiras do Estado basco no ano 1000. Nº5
A expedición de Abderrahman III contra Pamplona no ano 1000. Nº 5
A expedición de Abderrahman III contra Pamplona no ano 1000. N° 6
LEIZAOLA, Jesús María:
Euskal Herria uniu as terras ibéricas. Nº2
MAS I PERERA, Pere:
A caída da Catalunya autónoma en 1714. N° 1
O imperecedoiro de Compayns. N° 4
A caída da Catalunya autónoma en 1714. Nº 7
A caída da Catalunya autónoma en 1714. Nº 8
A caída da Catalunya autónoma en 1714. Nº 9
MIRAVITLLES, Jaume:
Pasado e futuro da Península ibérica. N.° 9
MORGADES, Jean:
A Comunidade Ibérica. Nº 3
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NICOLAU D’OLWER, L.:
Na encrucillada dos camiños. Nº 8
NÚÑEZ BÚA, J.:
O Seminario de Estudos Galegos. N° 3
PORTELA VALLADARES, Manuel:
A fase política de Compostela. Nº 4
PRADA, Rodolfo:
Rosalía e o galeguismo. Nº 3
SERRA MORET, Manuel:
A «nación» europea. Nº 1
Bioloxía e democracia. Nº 2
Un libro póstumo de Serra Hunter. Nº 6
Nacionalización e federación. Nº 11
SOTA, Manuel de la:
O primitivismo dos bascos. N° 1
O casarío, matriz da raza basca. Nº

8

O casarío, matriz da raza basca. Nº

9

O casarío, matriz da raza basca. Nº 10
O casarío, matriz da raza basca. Nº 11
SOUSA GOMES, A.:
Estudos sobre o pobo basco. Nº 6
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TEJADA, Francisco E.:
O nome de Galiza. N° 5
Galiza.- Os camiños da historia. Nº 10
Galiza.- Os camiños da historia. N° 12
TRUETA, Josep:
Estudo sobre o filósofo catalán Luis Vives. N° 6
XIRAU, Joaquín:
Ramón Llull e a utopía española. Nº 5
Ramón Llull e a utopía española. Nº 6
EDITORIAIS, POR ORDE CRONOLÓXICA
Presentación.
Alicerces de Galeuzca.
A crise do Estado español.
O triunfo do laborismo inglés.
A democracia mundial e o réxime de España.
O Goberno republicano.
A tese dunhas cartas e o atasco internacional.
A terceira República debe ser mellor que a anterior.
O Goberno republicano ante as Cortes.
A política exterior de EUA
O libro de Carlton J. Hayes.
A reunión das Cortes en México.
A actitude internacional e o réxime franquista.
A solución monárquica.
Galeuzca e a República.
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Francia dá a pauta.
A nova mensaxe de Agirre.
A ONU obriga a estreitar a unión republicana.
A declaración tripartita.
Franco ante a ONU.
O caso de Franco desde a Carta do Atlántico ao Consello de Seguranza.
Franco ante a xustiza internacional.
A condena de Franco.
GALEUZCA a Francia.

DOCUMENTOS, POR ORDE CRONOLÓXICA
Carta do conde de Gondomar ao secretario do rei Felipe III, en 1614. Carta de Roosevelt a
Norman Armour sobre o réxime de Franco, en 10 de marzo de 1945.
Declaración de Esquerra Catalana en Toulouse.
Os doce puntos de Truman, en 27 de outubro de 1945.
Complicidade alemá e italiana nas orixes da guerra civil española.
O derradeiro manifesto do presidente Agirre aos bascos.
Declaración do Goberno de Catalunya, en 13 de xaneiro de 1946.
Nota dos presidentes Giral, Irla e Agirre.
A nota de Estados Unidos, Gran Bretaña e Francia, sobre o réxime de Franco, do 4 de
marzo de 1946.
Nota do señor Giral, o 6 de marzo de 1946, comentando a das tres potencias.
Un antecedente do federalismo en Galiza.
Nota dos presidentes Giral, Irla e Agirre.
Proxecto de alicerces para unha restauración monárquica en España.
Informe do subcomité do Consello de Seguranza das Nacións Unidas sobre o caso español.
Memorando da Generalitat de Catalunya á UN.

462

INFORMACIÓNS, POR ORDE CRONOLÓXICA
Xestións para formar un Goberno republicano no exilio.
O Consello de Galiza en Montevideo.
Conferencia de Lasarte.
Celebración do Día de Galiza.
Acción de Galeuzca.
A opinión de Jauregi. A revista Iberia, de París.
Acordo dos bascos en Chile.
O Goberno catalán.
Acción de Galeuzca.
Tramitación da crise.
Acción dos cataláns.
Os portugueses e Galeuzca.
A Comunidade Ibérica.
Os Xogos Florais cataláns para 1946.
Festas basco-catalás.
A Falanxe e os nenos.
Noticias de España.
Finanzas da España franquista.
Totalitarismo español declarado.
Créditos nazis en España.
Industrias militarizadas.
Discurso pronunciado por Lasarte nas Cortes de México o 7 de novembro de 1945.
Telegramas cruzados entre Dolores Ibarruri, Pasionaria, e José Antonio Agirre.
Unha carta política do señor Castelao a Dolores Ibarruri.
Galeuzca en Catalunya.
Polos bascos en Francia.
Unha declaración da Comunidade Catalá en México.
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Os Jocs Florals da lingua catalá.
Polos cataláns en Francia.
Chamamento aos cataláns.
O C.N. da Democracia catalá.
Os galegos e Martí.
Antón Vilar Ponte .
Morreu o profesor catalán Joaquín Xirau i Palau.
Ampliación do Goberno catalán.

XUÍZOS ALLEOS, POR ORDE CRONOLÓXICA
Morriñas do imperio imposíbel de La Prensa.
España dividida (de Gabriel Javsicas).
A historia contra Franco (de Frank Gervasi).

LIBROS E REVISTAS
Urrundik, de Telesforo Monzón.
La Comunidad Ibérica de Naciones.
Nueva revista catalana.
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Capítulo XLIII
Castelao e Lasarte marchan para Francia
Aquel mes de xullo de 1946 foi un mes axitado. Sobre todo no campo gastronómico, xa
que as viaxes dos políticos republicanos, galegos, cataláns e bascos foron precedidas de
continuas comidas.
Ramón Aldasoro, en carta dirixida a José Antonio de Agirre, describe este ambiente:
“Se debo ir a Francia, úrxeme saír canto antes, entre outras razóns, porque me vai ser
imposíbel aturar a cantidade de enchentes, mitins e outras manifestacións de despedida, nos
que xa veño participando. Como lle digo a Irala en carta que hoxe lle escribo, estamos no
medio dunha axitación, imposíbel de manter por moito tempo. Hoxe ao mediodía a señora
de Gurmendi ofrécenos uns feixóns á basca na súa casa como despedida a Lasarte. Mañá
xuntámonos os de Galeuzca en xantar de despedida a Lasarte, Castelao e Serra Moret.
Pasado mañá xoves, estou convidado polo embaixador de México ao xantar que ofrece como
despedida a Barcia e a súa señora, en compaña de Pilar e á tarde ao brinde de despedida que
ofrecen os señores de Barcia aos seus amigos, e pola noite á comida que en honra de Lasarte
ofrece o Centro Basco Francés. O venres hai outra comida aos señores de Lasarte e o sábado,
xantar e cea e no intermedio, unhas palabras necrolóxicas de Lasarte á lembranza de Picavea
e conferencia baixo a miña responsabilidade sobre as guerras civís e o concepto da liberdade
na historia contemporánea do País Basco. Despois, xantar de despedida a Lasarte en Laurak
Bat. O domingo, grande asado para unhas sesenta persoas, como benvida ao enxeñeiro José
Urbano de Agirre. Bruno e eu de cociñeiros. Antonte celebramos o 14 de xullo, xantar e baile
até as catro da mañá e en todos estes actos, estou tendo que pronunciar os correspondentes
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discursos, falando máis que León Salvador. Aínda que a úlcera resiste ben todas estas batallas,
o menos que pode pasar é que acaben por nos tomar a burla con toda esta presión oratoria
e gastronómica, alternada con concertos, festas, festivais folclóricos, exposicións de pintura,
funerais, casamentos e bautizos. Todo isto ademais complicóusenos coa comunidade de
cataláns, bascos e galegos ao amplo servizo da República española e da democracia universal.
Participamos intensamente nos actos organizados con motivo da aprobación do Estatuto de
Galiza e do acoso dos comunistas que, repudiados violentamente polos republicanos, tratan
de nos mesturar a nós en todos os seus actos e organizacións. Esta última temporada, case
todas as semanas tiven que dar a miña opinión sobre acontecementos de actualidade, para
El Pueblo Español, que é o semanario dos comunistas e publican o meu ditame en recadro e
con fotografía. Aí anda Lasarte sen poder esquivar outro requirimento desta natureza. Hoxe
mesmo vou mandar a Gurruchaga a un banquete á que insistiron para que fora en honra dos
defensores de Álvarez e Zapirain. Mandarei a Gurruchaga. Alegando que o xoves pola noite teño
o xantar de despedida a Lasarte no Centro Basco Francés, esquivei o compromiso de participar
nun mitin por Álvarez e Zapirain e os presos políticos españois, que terá lugar o xoves e neste
momento estou en forcexos, coa comisión da Federación de Sociedades Galegas, Casa de
Castela e outras entidades, que se supoñen influídas polos comunistas, que o sábado celebran
un mitin aniversario do 18 de xullo”.
Identificación francesa de Castelao

Aldasoro describe ben aquel mes de agasallos e tensións cos comunistas. Comezaban as
dificultades en Europa e estas traducíanse en América.
O 20 de xullo no Laurak Bat de Buenos Aires tivo lugar o xantar na honra do deputado
basco José María Lasarte por parte da colectividade basca, con motivo da súa viaxe
para Francia para integrar o Goberno de Euskal Herria en calidade de conselleiro de
Gobernación, tras a reestruturación que realizara José Antonio Agirre en París.
Este acto, que consistiu nun xantar, constituíu unha manifestación de afecto ao deputado
que durante varios anos residira na Arxentina. Nas sobremesas foron varios os oradores
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en facer uso da palabra. Un deles, Astigarraga, dirixiuse ao ministro Castelao pedíndolle
que fixese sentir a súa influencia no seo do Goberno da República para que Euskal Herria
fose atendida nos seus anhelos de liberdade. Dixo que esperaba que Castelao, «un dos
lideres máis prestixiosos da liberdade dos pobos peninsulares, se fixese voceiro destes
devezos de liberdade na súa calidade de ministro».
Requirido pola concorrencia, o ministro republicano e líder galeguista pronunciou un
elocuente discurso, en que aproveitou para se despedir el tamén dos bascos, posto que
tamén ía ao mesmo lugar que o doutor Lasarte, aínda que por distinto camiño. Dixo que o
doutor Lasarte ten como riqueza a súa mocidade, a súa intelixencia, o seu forte carácter
e a súa afouteza. Todo iso, expresou, fan del un magnífico director do pobo basco, e moi
axeitado, pois representa vigorosamente as súas máis sobranceiras características.
Falou da identidade de bascos e galegos, que naquel momento -dixo- non sabería a que
atribuír; seica á semellanza das paisaxes verdes dos dous pobos, ou se cadra a un fondo
primitivo insubornábel que atopou puntos íntimos de conexión. Falou dos que chamou
pobos ibéricos, dicindo que as súas mentalidades e temperamentos se expresan na súa
iconografía, dedicando a esta pasaxe do seu discurso parágrafos cheos de poesía, que
non citamos por non desvirtualos na súa beleza. Nesa diversidade de temperamentos,
mentalidades e culturas, incluído Portugal, ve o señor Castelao a futura grandeza daqueles
piares. Engadiu que os galegos non tiveron no curso da súa historia a sorte dos bascos,
posto que eles tiveron interrompida a tradición durante varios séculos, e os bascos non.
Pero xustamente o pobo galego traballa agora cheo de entusiasmo por compensar esa
interrupción, e no seu traballo cara á recuperación da súa vida propia atopáronse cos
devezos magníficos dos bascos e, xunto con eles e cos demais pobos peninsulares, queren
seguir este camiño cara á grandeza e felicidade de todos. Rematou dicindo que en París
traballará por este ideal xuntamente co señor Lasarte, un irmán máis nesta loita que tivo
e ten todas as alegrías, todas as satisfaccións e todas as emocións que hai na diaria loita
dos homes que aman no mundo, decididamente, ante todo, a liberdade.
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O señor Castelao foi longamente aplaudido por toda a concorrencia, que lle tributou unha
homenaxe de simpatía.
Aquel mes de xullo tamén se celebraron con brillantez especial os actos do décimo
aniversario do plebiscito polo que o pobo galego aprobou o Estatuto de Galiza.
A numerosa e potente colectividade galega de Buenos Aires, que no momento de
se celebrar o plebiscito para restablecer as liberdades cobizadas para a súa patria,
continuaba mantendo con todo entusiasmo a bandeira do Estatuto, anualmente celebraba
este acontecemento, que quedou incorporado á vida da colectividade galega de Buenos
Aires como unha das datas máis solemnes e importantes.
A noite do día 28, os amplos salóns do Centro Asturiano estiveron ateigados dunha
multitude de representantes de todas as sociedades galegas de Buenos Aires, véndose
tamén autorizadas representacións dos cataláns, republicanos españois e bascos. Varias
rapazas ataviadas con traxes típicos facían garda no vestíbulo a unha preciosa bandeira con
que a colectividade galega agasalla ao seu prestixioso líder don Alfonso Rodríguez Castelao,
para que sexa izada ao constituírse o primeiro Goberno galego na arredada patria.
Todos estes actos estaban patrocinados pola Federación de Sociedades Galegas e os
Foto do pasaporte arxentino de Castelao

centros Orensano, Lucense, Pontevedrés e Coruñés e o Centro Galego de Avellaneda.
Logo da execución do Himno Galego por unha orquestra e de o corear a multitude
afervoada, ocuparon o escenario, xuntamente cos oradores, delegacións das entidades
organizadoras, do Goberno basco e da Generalitat de Catalunya. Interpretáronse diversas
composicións de música galega.
A seguir celebrouse o mitin que comezou por un vibrante discurso pronunciado polo
presidente da Comisión Organizadora e secretario xeral da Federación de Sociedades
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Galegas, señor Antón Alonso Pérez, que falou na súa lingua vernácula, así como o Dr.
Núñez Búa. Despois falaron en nome dos bascos o Dr. Ramón María de Aldasoro, polos
cataláns, o Dr. Manuel Serra Moret, e rematou o acto cun discurso pronunciado polo
presidente do Consello de Galiza, don Alfonso Rodríguez Castelao.
Todos os oradores foron ovacionados con grande entusiasmo e o acto constituíu unha
brillante e vigorosa manifestación dos afáns de liberdade dos pobos galego, catalán e
basco, e de fe nos designios da República española.
O domingo 30 nos amplos locais do salón Babilonia, congregáronse máis dun milleiro
de comensais, para celebrar o xantar anual que adoita ter lugar conmemorando o
acontecemento sinalado.
Na longa presidencia tomaron asento representantes de todas as entidades organizadoras,
a Delegación do Consello de Galiza, presidida por don Alfonso Rodríguez Castelao,
os deputados Antón Alonso Ríos e Elpidio Villaverde, a Delegación do Goberno basco
integrada por don Ramón María Aldasoro, don José María Lasarte e don Francisco
Basterrechea, a da Generalitat de Catalunya por don Manuel Serra Moret, don Pelayo
Sala, Andreu Dameson, e os señores Escolá e Meyer, o presidente da Cámara de
Comerciantes Republicanos Españois, don Manuel Puente, don Jesús Alonso Lago e outras
personalidades, así como unha delegación da Irmandade Galega de Montevideo, chegada
para este acto.
Léronse numerosas adhesións de centros e entidades galegas da Arxentina e varios
cablegramas do exterior dos galegos de New York, México, Cuba, Puerto Rico e Chile.
Ás sobremesas expuxo o significado do acto o presidente da Comisión Organizadora,
Antón Alonso Pérez, e falaron a seguir os deputados da República Antón Alonso Ríos, polos
galegos; José María Lasarte, polos bascos, e Pelayo Sala polos cataláns. Antes de usar a
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palabra Alfonso Rodríguez Castelao, o señor Alonso Pérez procedeu á entrega da bandeira
de Galiza, que lle fora regalada a Castelao pola colectividade de Buenos Aires. Foi moi
emotivo o momento da entrega desta bandeira e da aperta que se deron os señores
Alonso e Castelao. Castelao pronunciou un elocuente discurso, conmovendo a todo o
auditorio coas referencias sentimentais do significado que tiña a bandeira entregada e do
pasado e porvir do pobo galego.
Ao rematar de falar Castelao reproducíronse os aplausos cos que a concorrencia recibiu a
presenza e as disertacións dos representantes das colectividades galega, catalá e basca
que tomaron da palabra neste acto.
Lasarte, pola súa parte, saíu antes de Buenos Aires. Viaxou rumbo a New York. E como
debía realizar tal periplo, encargoulle a Castelao que lle levase a súa equipaxe. Sobre este
particular escribiulle a Javier Landaburu:
Querido Xabier:
Agardo que despois destas liñas, as miñas próximas novas sexan á vez dunha aperta moi
forte en París. Saímos, por fin, o próximo martes, día 23, para chegar a New York o 9 de
agosto. Non sei o que durará a nosa permanencia no país do Norte, pero non creo que
sexa moi longa, e espero que nos permita chegar en boa época ás terras de Francia.
Para o asunto dos teus artigos na prensa deste país, entenderaste con Tellagorri. Coido
que non fica ningunha cuestión pendente, e de todas as demais cousas falaremos
amplamente á nosa chegada.
Agora quero falarche con toda a seriedade que o caso require, da nosa equipaxe. Espero
que saia o próximo día 27 no vapor Campana, confiada a Castelao, quen sae no dito
barco, xuntamente con Barcia. Castelao tivo a grande atención de se cargar coa equipaxe,
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e eu, naturalmente, débolle en correspondencia procurar que esa compaña lle sexa o
menos molesta posíbel. Quere isto dicir, prégoche que vexas o xeito de que á súa chegada
a Marsella, alguén de confianza e fundamento se faga cargo das nosas cousas. Supoño
que dado o rango de Castelao e a relación que con el mantemos, e confiando en que no
porto mediterráneo, como en todas partes, haberá unha delegación basca, disporedes o
preciso para agradecer e axudar ao amigo Castelao, desde a súa chegada a Francia. Ten
ademais en conta, que como bo artista e literato, é moi pouco práctico nestes problemas a
rentes da terra».
Saíron para Francia pois, Castelao e Barcia. Barcia comentoulle a Ramón Aldasoro que
non tiña pasaxes xa para o Campana e que as pasaxes del e da súa muller así como de
Castelao e a súa custaban uns dous mil oitocentos pesos cada unha. Eran tempos nos que
non existía ningunha regularidade no servizo de barcos e que, aínda que os franceses se
encontraban en abondo mal estado, aquel era o mellor.
Pola súa banda, Euzko Deya informaba así da viaxe de Castelao:
Os actos de despedida aos señores Augusto Barcia e Alfonso Rodríguez Castelao, ministros
do Goberno da República española no exilio, que saíron o día 27 con rumbo a Francia,
tiveron vastas proporcións, revelando todos eles o firme sentimento democrático dos
Foto do pasaporte arxentino
de Virxinia Pereira

medios sociais españois neste país e de adhesión ao Goberno da República por parte
doutros moitos demócratas. Os actos desta natureza foron numerosos, moitos deles
de carácter privado, e faise imposíbel referIlos todos. O señor Castelao despediuse dos
bascos en varios dos actos que nestes días levaron a cabo e que fomos referindo nos
nosos últimos números.
Un dos agasallos ofrecidos ao señor Barcia foi un xantar dado polo embaixador de México
na Arxentina, doutor Juan Manuel Álvarez del Castillo. Asistiron a esposa do embaixador, a
dona do homenaxeado, o doutor Manuel Blasco Garzón e señora, o delegado do Goberno de
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Euskal Herria na Arxentina, doutor Ramón María Aldasoro e señora, o señor Miguel Servera
e señora, o señor Mariano Gómez e señora, o señor Luis Jiménez de Asúa e o señor Cossío
Villegas, destacada personalidade mexicana que estaba ese día de paso en Buenos Aires.
Foi un xantar moi cordial, ao final do cal se pronunciaron brindes moi expresivos.
Tamén deu un xantar de despedida ao señor Barcia o Centro Republicano de Buenos
Aires na súa sede, ao que asistiron numerosos comensais, nutridas representacións
diplomáticas e destacadas personalidades da emigración española e arxentina. Ofreceu o
agasallo o señor Manuel Blasco Garzón, nun sentido discurso, contestándolle en termos de
grande emoción o señor Barcia. Tamén falou elocuentemente a petición da concorrencia o
profesor Américo Chioldi, que foi moi aplaudido.
O día 27 pola tarde saíron no vapor Campana os señores Barcia e Castelao cos seus
familiares, tributándolles no porto unha emocionante despedida en que participaron miles
de demócratas peninsulares aquí radicados e moitos arxentinos. A concorrencia galega,
moi nutrida tamén, entoou en honra do señor Castelao cantos galegos, como así mesmo
se obsequiou con cancións ao señor Barcia.
A pouco de partir o barco, recibiuse para o señor Castelao un telegrama de Santiago de
Chile, cuxos termos son os seguintes:
“Cadrando Día de Galiza e festa celebrada no Centro Basco desta para despedir o
deputado basco José María Lasarte, que pasou por aquí en viaxe dirección a Francia,
lembrámoste agarimosamente, desexándoche boa viaxe, éxito rotundo causa Republicana
e os nosos pobos”.
Asinan o despacho os señores Suárez Picallo polos galegos, Batvia por Catalunya, Lezama,
delegado da República en Chile, e Kepa Aretxabala, delegado do Goberno de Euskal Herria
no mesmo país.
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Capítulo XLIV
A chegada a Marsella
Castelao escribiulle tamén a Irujo sobre a súa chegada a París e pedíalle protección pois
non era home de loitar en aduanas con equipaxes e carabineiros. Landaburu, pola súa
parte, encargoulle a Loubet, que residía en Marsella, que se ocupara dos trámites de
desembarco. Con este motivo cruzouse correspondencia varia entre Lasarte e Landaburu,
que trata sobre a recepción das equipaxes e que consideramos de interese reproducir para
ilustrar o ambiente daquela época de inmediata posguerra.
Lasarte escribiulle a Landaburu desde New York o 16 de agosto:
«Unhas liñas para che dicir que estamos aquí desde o día 13. E o peor é que por algunha
tempada, pois non temos barco dispoñíbel se non é a mediados do mes próximo. Eu
estou, como podes imaxinar, desexando chegar porque aínda que aquí se pasa moi ben,
xa teño gana de me instalar definitivamente. Por certo, que supoño que chegará Castelao
sen novidade e que te porás en contacto con el e recibirás as equipaxes que el tivo a
xentileza de transportar. Dille, trasladándolle o meu afectuoso saúdo, que eu lle levo
tamén algúns encargos de Rodolfo Prada, con quen estiven en México».
Landaburu, pola súa parte, deulle conta ao lehendakari Agirre, que se atopaba eses días
de agosto en Saint Jean de Luz, dunha conversa telefónica tida con Castelao. Polo interese
da carta, que ilustra as distintas posturas internacionais e republicanas que se xestaban
aquel verán, reproducímola a seguir:
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PARÍS, 20 de agosto de 1946
Sr. D. José Antonio AGIRRE
Vila MIRAGARRIA
Bvd. Thiers
ST. JEAN DE LUZ
B. Pyr.
Querido lehendakari:
Aí vai o resumo dunha xornada internacional. Comezou con Italia, acabará con Inglaterra
e ten un intermedio español.
Esta mañá trouxeron os xornais a nova de que morreu nun accidente de automóbil unha
cuñada de De Gasperi. Inmediatamente envieille unha carta de pésame no teu nome.
Tratei, sen o conseguir, de falar por teléfono con Cavalletti para lle dicir que non poderás
ver o seu presidente até que volva a París. Volvereino chamar durante esta tarde. Comín
co fillo de Piccioni que forma parte, como che dixen, da Delegación de Prensa italiana na
Conferencia de París. Aínda que a conversa foi difícil porque el non fala francés e os meus
coñecementos de italiano son abondo escasos -e a broma durou cinco horas- contoume
cousas de moito interese. Ten o criterio, recollido nos corredores da Conferencia, de que
a Asemblea da ONU será demorada. Ve a situación italiana en relación co tratado de
Paz que se lle vai impor. De Gasperi non conseguiu entrevistarse aínda con Bidault. Os
demócratas cristiáns italianos están feridos polo comportamento dos seus correlixionarios
franceses. Falamos extensamente da situación do Vaticano en relación á Democracia
Cristiá. Seica a Igrexa segue sentindo grande desconfianza no que se refire ao movemento
demócrata cristián. Nas eleccións italianas o Vaticano fixo política contraria. Estiman que o
movemento cristián non ten razón de ser máis que como defensa anticomunista. En Italia
estase a constituír un partido católico de dereitas apoiado por elementos eclesiásticos.
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Citase como probábel secretario de Estado a Monseñor Bernardini, nuncio apostólico en
Berna e tío dun dos nosos mellores amigos de Roma. Entregueille a este señor recortes
dos meus artigos en xornais de aquí e da Arxentina sobre a democracia cristiá en Italia,
artigos que lle fará chegar a De Gasperi.
Pedinlle que nos teña ao día da marcha do seu movemento e recomendeille moito que
asista ás xuntanzas internacionais da Democracia Cristiá que se están a preparar aquí e
en Bélxica.
Intermedio español. Da Presidencia do Goberno Giral pedíronme o teu enderezo e o de
Irujo. Giral e Martínez Barrio pasaron en Suíza a última fin de semana. Ignoramos o
verdadeiro motivo da viaxe dos dous presidentes que, segundo os financeiros, pode ser de
tipo económico. O único que din os xornais é que Giral dirixiu a palabra nunha xuntanza
preparada por un comité de axuda a España, na cal arremeteu contra a política inglesa.
Aínda que supoño que os servizos competentes che darían conta, coido que che debo dicir
que Giral enviou catro emisarios ao interior. Un deles debía pasar polos nosos medios pero
as actuais dificultades impediron darlle satisfacción. Este señor saíu onte á noite de París e
será introducido en España por outros condutos que non son os nosos. Leva moito medo e
a súa única esperanza é recorrer aos nosos amigos que xa coñece se se ve desamparado.
Onte veume ver Tarradellas. Hai moitos meses que nos ofrecera un xantar a Agustín e
a min e onte pola tarde presentouse na Delegación para realizar ese convite o sábado
próximo. Estivo un bo momento no meu despacho falando de política. Díxome que rifara
contigo e preguntoume se eu sabia algo. Contesteille negativamente, e engadiu que iso o
tranquilizaba pois ao seu xuízo iso quere dicir que non lle gardas xenreira. Desfíxose en
eloxios teus e en dicir que che quere moito. Estívome a explicar que os actuais Gobernos
deben desaparecer se é que a fin.de ano non se derrubou o franquismo. Estima que nese
momento só deberán ficar os presidentes para seguir conservando o institucional, pero
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que é ridículo que se formen Gobernos con tanta amplitude de membros e preocupados
máis que do problema en si en facer nomeamentos de cabos e sarxentos de gardas de
asalto. Teño a impresión de que Tarradellas quere facer traballo de desgaste comezando
por abaixo e por iso veu onda nós sabendo que ti estás fóra, e por iso se deu présa en
lembrar unha vella invitación súa que esqueceramos completamente. Como o sábado
seguiremos a conversa, veremos que é o que quere este bo catalán.
Suspendo a carta porque teño que recibir o meu amigo inglés e con esta conversa acabará
esta xornada verdadeiramente internacional. Castelao, o ministro galego, chegou a
París e chamoume esta mañá por teléfono. Escuseime de non terlle feito unha recepción
máis protocolaria e máis cordial porque a compañía de navegación nos asegurou que o
vapor non chegaba até o día 24. A equipaxe de Lasarte quedou depositada en Marsella
e envieille un telegrama urxente ao noso amigo Loubet para que se faga cargo dela e a
reexpida a París. En canto teña un momento libre fareille a visita persoalmente a Castelao
para lle testemuñar no teu nome a simpatía dos bascos.
Unha aperta.
F. Javier Landaburu

Por outra banda, cómpre sinalar que o Goberno de Euskal Herria sur se reconstituíu,
reuníndose en Bayonne baixo a presidencia de Agirre. Despois da xuntanza deuse un
comunicado onde se daba conta da forma en quedou constituído o Goberno, que era a
seguinte:
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Presidencia, don José Antonio Agirre; Finanzas, don Jesús María Leizaola; Cultura, don
Telesforo Monzón; Interior, don José María Lasarte; Industria e Navegación, don Fermín
Silva; Seguranza Social, don Enrique Donas; Traballo, don Sergio Echeverría; Agricultura,

don Gonzalo Nardiz; Comercio e Fornecementos, don Ramón María Aldasoro; Traballos
Públicos, don Leandro Carro.
A Consellaría de Sanidade foi para un representante que se atopaba no interior do País
Basco.
O Goberno así constituído gardaba a mesma proporción política representativa que o
formado en Gernika o 7 de outubro de 1936. Quedaban cubertas as consellarías que se
achaban vacantes pola morte dos que foron conselleiros Juan Gracia, Alfredo Espinosa
e Eliodoro de la Torre e por dimisión dos señores Santiago Aznar, Juan de los Toyos e
Juan Astigarrabia, todos os cales foran substituídos por outros representantes dos seus
respectivos partidos políticos.
No mesmo comunicado, o Goberno basco declarou que, interpretando a vontade expresa
do seu pobo, estaba decidido a proseguir a loita contra a situación franquista até o total
restabelecemento da liberdade no país.
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Capítulo XLV
Aos dez anos da sublevación
O 18 de xullo de 1936 sublevouse o exército español contra as autoridades lexítimas da
República. Dez anos despois, Franco seguía no poder, dirixindo unha oprobiosa ditadura. O
Consello de Seguranza das Nacións Unidas analizou a fondo o caso español, que estaba baixo a
súa vixilancia até que o Asemblea Xeral se fixese cargo na súa seguinte xuntanza en setembro.
Mentres, a República no exilio seguía presidida por Martínez Barrio, tendo como xefe de
Goberno a Giral. Desde que este chegara a Toulouse procedente de México e New York,
era evidente o progreso que se realizara. Até pouco antes, as organizacións republicanas
cooperaran coa arraigada desunión a dificultar o encarreiramento do problema xeral.
Ampliando o seu Goberno, entraron en contacto tamén os representantes da resistencia dirixida
no interior pola Alianza Nacional de Forzas Democráticas, que funcionaba na clandestinidade. A
súa delegación, saída de España con este obxecto, estivo integrada por dous republicanos, un
socialista e dous sindicalistas, sendo cordiais as súas deliberacións co doutor Giral.
Milicianas 1937

Paralelamente este, en contacto coas directivas dos partidos republicanos españois
radicadas en Francia, comezou a reestruturación do seu Goberno, para ampliar a súa base
cara ao ideal da aglutinación de todas as correntes de opinión antifranquistas de común
denominador democrático. E, en consecuencia, ingresou nel un representante do Partido
Comunista e, pouco despois, un republicano moderado, católico, que noutro tempo fora
secretario xeral da Presidencia da República, co señor Alcalá Zamora, escapado igualmente
para estes fins do interior de España. O líder do movemento galeguista, Alfonso Castelao,
completou o cadro. Asemade, deuse outro paso moi importante na reorganización dos
órganos da legalidade republicana española: o restabelecemento da Xunta Permanente de
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Estado, o máis alto organismo consultivo, destinado a intervir, principalmente, nas cuestións
graves de carácter internacional. Como antes, quedou integrado polo presidente da
República, o xefe do Goberno español, os dos Gobernos autónomos de Catalunya e Euskal
Herria, e os ex-presidentes da República e do Consello de Ministros.
Como síntese de todas estas importantes actividades, podíase afirmar que apoiaba o Goberno
do doutor Giral -e, desde logo, o presidente da República, Martínez Barrio- a totalidade
das organizacións políticas e sindicais -do interior e do exilio- que constituían a democracia
republicana española, e que atinxiron unha clara maioría no país, en cantas eleccións libres se
celebraron nel, a partir de 1931. E pode afirmarse tamén que o único organismo autorizado
para actuar en nome daquela democracia era o Goberno do doutor Giral. Estableceuse unha
sa disciplina e rompéronse os vencellos que iniciaran extraoficialmente algúns elementos con
determinados membros de organizacións monárquicas.
O Goberno do doutor Giral estaba sostido, por conseguinte, pola totalidade das forzas
republicanas españolas, a saber: a) a Alianza Democrática, integrada polos partidos españois
de Esquerda Republicana, Unión Republicana, Federal, Socialista, a Unión Xeral de Traballadores
e a Confederación Xeral do Traballo; b) as organizacións españolas correspondentes no exilio,
máis o Partido Comunista de España; c) a totalidade das forzas republicanas, políticas e
sindicais de Catalunya, Euskal Herria e Galiza, do interior e do exilio, a través dos Gobernos
autónomos de Catalunya e Euskal Herria e o Consello de Galiza no exterior.
Entrementres, tamén foi moi frutífero o labor realizado internacionalmente polo Goberno de
Giral, con independencia da súa actuación e do presidente do Goberno basco, Agirre, ante
o Consello de Seguranza, a que non nos imos referir agora polo miúdo. Como é sabido de
todos, varias Repúblicas americanas determináronse a seguir o exemplo de recoñecemento
á democracia española, tan inquebrantabelmente mantido por México desde 1936.
Guatemala, Panamá, Bolivia e Venezuela recoñeceron o Goberno do doutor Giral, actitude
que se esperaba que fora seguida por outras varias en breve tempo. Rusia e China non
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mantiveran nunca relacións co Goberno de Franco. E recentemente recoñeceran tamén
o Goberno do doutor Giral, os de Polonia, Iugoslavia e Romanía. En canto a Francia, o
Goberno republicano español, tanto como os autónomos de Catalunya e Euskal Herria,
gozaban de consideración diplomática e de dereito práctico de extraterritorialidade nos
seus edificios, mentres o presidente da República estivese instalado alá con todas as
honras da súa xerarquía.
Tan considerábeis avances na estruturación e no prestixio da democracia española,
non poderían menos que influír en certas chancelarías que até onte parecían,
desgrazadamente, demasiado remisas, e que podían xogar un papel decisivo na solución
do drama español. Por iso parecía lóxico que se entrase nunha etapa nova, na cal se
producirían interesantes feitos, que tanto poderían afectar a propia estrutura do Goberno
español como a actitude das aludidas potencias.
Castelao na homenaxe a Avelino Díaz,
decembro 1947

É indiscutíbel que o Goberno do doutor Giral se consolidara naqueles últimos meses, e de
xeito que faría completamente innecesaria -e aínda probabelmente impracticábel- a idea dun
Goberno “neutro” de transición, que acariñaban, ao parecer, algunhas influentes chancelarías,
no seu desexo de previr os horrores dunha posíbel nova guerra civil. Pero se o Goberno
“neutro” era xa unha solución superada polos feitos, ben poderían compaxinarse os distintos
puntos de vista democráticos -españois e internacionais- cun Goberno “neutralizado”. É dicir,
por unha combinación suficientemente ampla para reunir ao seu redor a totalidade das forzas
antifranquistas, aglutinadas polo núcleo maior -as forzas republicanas- ligado solidamente
en torno ao Goberno do doutor Giral. Unidas así, as dereitas e as esquerdas españolas
estaban cobizosas de restaurar a democracia, en torno á legalidade republicana simbolizada
por aquel Goberno, que podería completarse con outros elementos e acordar un programa
amplo e liberal, que dese garantías a todos e actuase provisionalmente até que o país puidese
expresar libremente a súa vontade, conforme a nota asinada por Estados Unidos, Gran
Bretaña e Francia, en marzo de 1946, continuación da liña -rotundamente condenatoria do
réxime español- que vai da Carta do Atlántico á Asemblea das Nacións Unidas en Londres, a
través das Conferencias de Teherán, Ialta, Potsdam e San Francisco.
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Capítulo XLVI
Irujo, preocupado por Iberia e Galeuzca
O ano de 1946 foi un ano de bloqueo ao réxime franquista. De bloqueo institucional.
Pero non pasou de aí a cuestión. En abril producírase a declaración conxunta de París,
Londres e Washington contra Franco. A cadea de reprobacións internacionais que seguiron
á declaración conxunta provocou unha forte reacción no interior. Así, o réxime, sen máis
apoio que o de Salazar e Perón (que lle concedera un crédito de 350 millóns de pesos, e
que lle enviara grandes cantidades de trigo), era aclamado na rúa, cando en decembro a
ONU iniciou o debate sobre a situación da España franquista. O 9 de decembro, a protesta
concentrouse na Praza de Oriente e converteuse nunha das efemérides simbólicas da
historia do réxime. Non obstante, a Asemblea Xeral da ONU recomendou a retirada dos
embaixadores en Madrid.
Mentres, o Goberno Giral trataba de lograr o máximo de representatividade e de
neutralizar as manobras de Indalecio Prieto. Manuel de Irujo, xuntamente con Castelao,
preocupábase do futuro de Galeuzca e da revista Iberia, que comprendía a Portugal.
Boa mostra diso é a carta que lle enviou ao lehendakari Agirre desde París, amosándolle
estas inquedanzas:
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París, 31 de outubro de 1946
Excmo. Sr. Don José Antonio de Agirre
Saint Jean de Luz
Querido José Antonio:
Refírome de xeito concreto ao problema de Galeuzca e Iberia. Está aquí o Sr. Cortesão
de Londres. É alto funcionario da Unesco. Debemos aproveitar a súa presenza. Por outra
banda, Castelao está moi preocupado con estes problemas. Diso faloulle a Lasarte e
faloume a min. Lembro que antes destas conversas eu xa che dixera que entendía que
debiamos encarreirar este movemento de xeito orgánico.
Galeuzca e Iberia son dúas correntes fundamentalmente homoxéneas. Iberia é máis
ampla aínda que Galeuzca. O sr. Domingues dos Santos iniciou a publicación de Iberia,
e suspendeuna por falla de medios económicos. Sería imperdoábel que nós non lle
facilitásemos eses medios económicos precisos para que a revista siga publicándose.
Fainos a nós moito máis favor que a Portugal. Ten ademais o mérito de levar o cuño
portugués e non o noso. Se nós nos amañásemos para que a obra continúe no mesmo
xeito que comezou, adquiririamos unha tribuna dende a cal poder manter os nosos puntos
de vista, de maneira perfecta. Porque, así como contra Galeuzca remexen os republicanos
españois que aínda son fillos espirituais dos godos, e nos chaman separatistas: contra
Iberia non poden reaccionar na mesma maneira, e se o fan, os separatistas serían eles.
Ademais, se cadra Domingues dos Santos se molestaría, se agora nós tratásemos de dar
vida a Galeuzca con independencia de Iberia. Algo diso crin oír de beizos de Cortesão.
Estes portugueses son abondo suspicaces.
Galeuzca deixou de se publicar en Buenos Aires. É necesario que siga publicándose aquí.
Hai que achar a forma para que esta publicación sexa congruente coa de Iberia. Hai varias
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fórmulas. Unha delas podería ser que continuase publicándose Iberia, e dentro de Iberia, se
crease unha sección de Galeuzca. Outra podería ser que siga publicándose Iberia como revista
de maior formato e que, en liña con ela, se publicase un boletín de Galeuzca, en prazos máis
espaciados que os que teña a revista Iberia. Para tratar deses extremos, ocórreseme que
debemos reunirnos. Eu deixei caer esta idea nos oídos do sr. Domingues dos Santos e do
Sr. Castelao. Podiamos reunirnos con Domingues dos Santos e con Cortesão, un ministro
catalán, Pi I Sunyer; un ministro basco, Lasarte; un ministro galego, Castelao; e eu. Penso
que non existirá ningún inconveniente en convidar tamén ao Sr. Santaló, co cal estarían dous
representantes portugueses, dous cataláns, dous bascos e un galego, mentres contactáramos
con outro galego que puidese concorrer a esas xuntanzas, sen que o seu concurso fose
considerado como a representación dun partido. Coido que debemos procurar que non sexan
os partidos os que envíen delegados a ese comité, que alternativamente pode ser de Iberia ou
de Galeuzca, segundo estean ou non os representantes portugueses.
Levando ministros que pertencen ao Goberno da República, ou aos Gobernos autónomos,
non se cae na representación dos partidos, para que ningún deles se crea desprezado, e
de feito todos estarían representados.
Necesito que penses sobre estas cousas e que estudes qué xénero de axudas podemos
dar. A realidade é que se nós non axudamos a Iberia, Iberia non sairá. Se a sostemos, e
Domingues dos Santos permitise esta modificación na súa revista, teriamos nas mans un
instrumento eficaz. Pénsao daquela.
Apertas,
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Lasarte, á súa vez, escríbelle a Castelao sobre Galeuzca.
St. Jean de Luz, 7 de novembro de 1946.
Sr. Don Alfonso R. Castelao
11, Avenue Marceau
París
Querido Castelao:
Como tardo en chegar a esa capital, quero pórlle estas liñas para lle anunciar o envío
dunhas fotografías que me deron en New York, na Casa de Galiza, para vostede. Envíolle
tamén un libro que me deron en Santiago de Chile. Inclúo igualmente uns exemplares da
revista Que de Buenos Aires.
Todo isto remitireillo ao secretario do lehendakari, José Antonio de Durañona.
Estamos a traballar de firme nas nosas preocupacións comúns. Axiña subirei por aí e a ver
se pomos en marcha os nosos plans galeuzcanos.
Moitos saúdos a Virginia e, esperando velo axiña no gozo da súa mellor saúde, envíalle
unha aperta.
José María de Lasarte.
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Capítulo XLVII
Dimite o Goberno Giral
O novo ano estreaba crise. Dende había xa algún tempo íase falando de que o Goberno
Giral entregaría o poder un día calquera, xa que era manifesto o descontento dos
socialistas a raíz do acontecido en novembro de 1945, en que Prieto, en nome do grupo
socialista, expresou nas Cortes reunidas en México a confianza ao Goberno Giral en
termos tan limitados que estivo a piques de afundir o Goberno cando acababa de nacer.
Ao pouco repúxose e comezou a gañar o prestixio que comentamos.
Ao volver a París Giral da súa viaxe a New York, onde acudiu como observador ás reunións da
ONU, a crise presentárona as dereitas comandadas por Sánchez Guerra, os socialistas e a CNT.
Desta crise escribiu Julio Jauregi na publicación Euzkadi de Chile. Baixo o título “En torno
á última crise política” explicouse deste xeito en xaneiro de 1947:
“Cremos que aos nosos lectores lles interesa coñecer algúns aspectos da última crise
política, que determinou a dimisión do Goberno da República española presidido polo
señor Giral e a constitución dun novo presidido polo deputado socialista señor Llopis. Non
podemos tratar o tema en toda a súa amplitude, xa que sería extenso e profundo e por iso
limitarémonos a perfilar unha impresión o máis obxectiva e neutral que sexa posíbel.
O tema interésanos aos nacionalistas bascos, porque Franco, gobernante español,
non só tiraniza España senón tamén Euskal Herria. O seu derrocamento afecta tanto a
españois como a bascos; e o éxito ou o fracaso do Goberno da República (onde o Partido
Nacionalista Basco está representado) na súa empresa de derrotar o franquismo é asunto
que afecta de xeito importante a Euskal Herria e á súa liberdade.
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Recoñezamos que a moitos lles resultou un tanto estraño que o señor Giral se vise na
necesidade de dimitir ao volver de New York, onde tivo un éxito sinalado na Asemblea
da ONU, a cal, despois de condenar a Franco, iniciou contra el un sistema de sancións e
emprazou o Consello de Seguranza a tomar medidas máis enérxicas se, pasado un prazo
prudencial, o xeneral Franco continuaba no poder, Giral coroaba unha obra iniciada en
México, non exenta de triunfos no difícil camiño emprendido.
A verdade é que o Partido Socialista español, principal autor da crise, non viu desde un
principio con bos ollos o señor Giral nin a súa política. Os deputados socialistas asistiron
de mala vontade á sesión das Cortes en que o presidente destas, señor Martínez Barrio,
foi proclamado presidente da República. Constituído o Goberno Giral, o Partido Socialista
non lle prestou nin moito menos unha asistencia afervoada e nas xuntanzas de Cortes de
novembro de 1945, o señor Prieto, en nome da minoría parlamentaria socialista, pronunciou
un discurso anunciando o fracaso do Goberno (cousa que os acontecementos posteriores
non demostraron) e fíxolle con iso moito dano ao Goberno Giral. Posteriormente, dos
órganos xornalísticos do socialismo e dos seus voceiros máis sobranceiros, saíron sempre
as maiores censuras e os maiores ataques ao señor Giral e á súa política, malia estaren
representados nel os propios socialistas. Esta actitude determinou contraataques e receos,
que viñeron agravar a xa tirante relación entre os socialistas e o Goberno.
Pero no fondo de todo iso latexaban as tres tendencias en loita, que determinaron como
causas fundamentais a formulación da crise e a súa resolución.
A primeira, personalizada no señor Prieto, compartida por algúns socialistas e un curto
número de republicanos. Prieto opúxose a que se restabelecesen as institucións republicanas
e hoxe patrocina a súa total extinción; pide que desaparezan a Presidencia da República, as
Cortes, o Goberno central e os Gobernos autónomos; proclama que a República morreu e con
ela a Constitución de 1931; todo iso o considera un estorbo e pide que se forme un comité
ou xunta que se poña en contacto con militares, monárquicos, e outros elementos para
derrubar a Franco e formar un Goberno transitorio que faga eleccións, das cales xurda a nova
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organización política do Estado español, sexa esta monárquica ou republicana, centralista ou
autonomista. É dicir un volver comezar de novo, facendo táboa rasa do existente e do pasado.
El, persoalmente, proclámase partidario da República e da autonomía.
A segunda tendencia é a fixada con toda claridade e sinceridade polo Partido Socialista
Obrero Español nas súas dúas últimas asembleas de Toulouse. Nelas, o Partido Socialista
afirma a súa fe inquebrantábel na República; a necesidade de manter as institucións
republicanas; a comenencia de que se constitúa no exilio un novo Goberno integrado polas
máximas representacións posíbeis, por entender que o presidido polo señor Giral non pode
cubrir eficientemente a nova etapa que se presenta; a aspiración de que ese Goberno
sexa o que, de acordo coas resolucións da ONU, cumpra as condicións fixadas por esta, se
instaure en España e dirixa as eleccións; a previsión de que se xurdise en España outro
instrumento, o Goberno estudará e resolverá, pero mantendo as Institucións republicanas,
que o pobo decida nunha elección libre e efectuada coas debidas garantías.
A terceira tendencia, defendida principalmente por Esquerda Republicana, afirma como
irrenunciábel a lexitimidade das institucións republicanas e oponse rotundamente a que
se propugne, se estimule ou acepte a fórmula plebiscitaria de réxime en España. Esta
tendencia era compartida polo señor Giral, aínda que sen se opor por iso a incorporar ao
Goberno elementos doutros sectores non republicanos e buscar fórmulas de derrubar a
Franco sen incorrer na violencia e na guerra civil.
O Congreso Socialista de Toulouse, ao desestimar a proposición do señor Prieto e adoptar unha
tendencia, víase forzado a promover a crise, facendo dimitir os seus ministros do Goberno
de Giral. Era lóxico tamén que, estimando que o Goberno Giral carecía de posibilidades e
afirmando un programa en certa parte novo, o Partido Socialista pedise a dirección do Goberno
e asumise con iso a responsabilidade plena na nova etapa política que se iniciou.
Dimitido o señor Giral, o presidente da República abriu o período normal de consultas, ao
que foron citados o xefe dimisionario, o presidente das Cortes, os catro ex-presidentes de
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Consellos de Ministros, os xefes de todas as minorías parlamentarias, e os presidentes dos
partidos políticos e os dous grandes sindicatos.
Rematadas as consultas, o presidente da República encargou ao señor Giral formar
Goberno con todas as forzas políticas de importancia. Este señor declinou o encargo, ante
a seguranza de que non contaría co apoio dos socialistas que acababan de o derribar
e ante o seu desexo, reiteradamente manifestado, de se retirar á vida privada, á súa
casa e aos seus estudos científicos. Ante iso, foi chamado o señor Prieto quen, ao pouco
de comezar as xestións, recibiu a negativa do Partido Socialista, da UGT e da CNT. O
señor Barcia continuou as súas xestións encamiñadas a formar un Goberno republicano,
pero bascos e cataláns, en visita conxunta, fixéronlle saber que un Goberno en que
estivesen ausentes forzas da importancia do Partido Socialista, e dos sindicatos, non tería
eficacia nin no interior nin no exterior e que en tales condicións non poderían prestar
a súa colaboración a tal Goberno. Ante iso, o señor Barcia renunciou a seguir as súas
xestións e declinou o encargo. O presidente da República, con toda lóxica, chamou a un
membro do Partido Socialista, o señor Llopis, e encargoulle a formación do Goberno,
dándolle idénticas normas que as que lles dera aos señores Giral e Barcia. O señor Llopis,
despois de numerosas entrevistas cos representantes dos principais partidos, en que se
discutían os puntos de vista do Partido Socialista, chegándose a mutuas transaccións e
coincidencias que serán proclamadas na declaración ministerial que acorde e formule o
novo Goberno, constituíu este coa presenza de todos os partidos e sindicatos no xeito que
é coñecido de todos os nosos electores.
Adiviñamos a pregunta que os nacionalistas bascos poden facernos ao chegar a este final
ou resumo da crise; cál é ou foi a actitude do Partido Nacionalista Basco, ante as tres
tendencias que motivaron como causas profundas a iniciación da crise e a súa resolución?
Imos explicala, lembrando algúns antecedentes e puntualizando o verdadeiro significado
do Partido Nacionalista Basco.
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O Partido Nacionalista Basco, partido basco e para Euskal Herria, que defende a liberdade
nacional do pobo basco, contra un despoxo da súa liberdade realizado pola monarquía
española e non reparado na súa integridade pola República, non debe en principio formar
parte integrante dos Gobernos españois. Esta norma elemental nun partido nacional
basco, que reivindica de España a súa liberdade nacional, foi suspendida ao iniciarse a
sublevación militar-falanxista, ante a necesidade de incrementar os esforzos de todos,
bascos, cataláns e españois, para loitar contra o militarismo español que nos mergullaría
a todos na tiranía e na escravitude. Na actual loita por derrubar esa tiranía, a todos nos
interesa a unión de esforzos, tanto no ámbito internacional coma na orde interior de todos
os pobos da península. Se sos puidésemos derrubar a Franco, fariámolo sos. Pero como
sos non podemos logralo, é lóxico que unamos os nosos esforzos a todos os partidos que
en Catalunya, en Galiza, e en España desexan este mesmo fin, calquera que sexan os fins
interiores deles, distintos aos nosos, coma os nosos son tamén distintos dos deles. Fica así
explicada unha primeira actitude do Partido Nacionalista Basco: a de seguir colaborando
e formando parte do Goberno da República na súa loita contra o réxime franquista e en
defensa da parte de liberdade atinxida na autonomía basca.
En relación coas tres tendencias sostidas por Prieto, polo Partido Socialista e o Partido de
Esquerda Republicana, que xiran en torno da lexitimidade ou non da República, da súa
subsistencia ou non, da actitude máis ou menos eficaz para derrubar a Franco e atinxir
un réxime de liberdade, como se sitúa o Partido Nacionalista Basco? Tamén aquí convén
facer algunhas aclaracións e evitar confusionismos. Parécenos ben que republicanos e
socialistas españois discutan sobre a lexitimidade que ao fin e ao cabo son as súas, pero
o Partido Nacionalista Basco non é un partido republicano máis, análogo a Esquerda ou
Unión Republicana, nin é un partido socialista español. É un partido basco e nacionalista
e ten a súa lexitimidade propia e exclusiva. Para o nacionalismo basco, a súa lexitimidade
non é nin a República española nin a monarquía española, nin o réxime franquista
español, nin a situación transitoria española. A súa lexitimidade é aquela nacida da
soberanía nacional basca, soberanía que ten unha estrutura e un pasado na historia e
unha esperanza no porvir. Esa é a nosa lexitimidade, esa é á que nos adscribimos.
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Feita esta necesaria aclaración, a nós non nos é indiferente a forma de Goberno en
España, mentres vivamos, queiramos ou non, unidos dun ou doutro xeito a ela. Nós, nesta
situación, non queremos que Franco goberne en España porque a tiranía e a escravitude
que lles impón aos españois, impónnola igualmente a nós os bascos. Tampouco non
desexamos que a monarquía se implante en España porque, sendo negadora de moitas
liberdades, é igualmente inimiga da liberdade do pobo basco, aínda nas súas máis
mínimas expresións. Así o probou a historia contemporánea e ningunha razón seria
existe para crer que no futuro mudaría de actitude ante o pobo basco. Nós preferimos
e desexamos que en España se instaure a República, porque este réxime foi moito máis
comprensivo co pobo basco e fixo posíbel a autonomía basca, que constitúe un grao de
liberdade, se non pleno, polo menos moi superior ao réxime de dereito común en que a
monarquía hispana tiña sometida a nosa patria.
Asentados firmemente sobre a nosa lexitimidade basca, distinta da lexitimidade dos nosos
aliados, o nacionalismo basco cre que na loita contra Franco as institucións republicanas
son moi superiores a un comité ou xunta de partidos, cun Goberno recoñecido de iure
por varios Estados europeos e americanos e capaz de seguir realizando unha acción
internacional preto doutras nacións e da ONU que contribúe á asfixia diplomática e
comercial do réxime franquista, única presión ante a cal cederá o ditador.
Igualmente cremos que a bandeira da República e da autonomía non se debe arriar con
motivo de nerviosas, pouco eficaces e sospeitosas componendas con elementos que,
sen ofreceren serias garantías, poidan levarnos, sen outra vantaxe que a duns meses
de anticipación no retorno á nosa patria, á implantación da monarquía ou a un réxime
en que, liquidada a República, teñamos que volver a comezar de novo a loitar cos
gobernadores civís e a avogar por unha autonomía gañada no terreo político, acreditada e
prestixiada no seu exercicio e consagrada polo sangue dos nosos mortos.
É esta a actitude do Partido Nacionalista Basco, ante as diferentes tendencias apuntadas e
a que determinou a súa actuación na crise pasada.
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Capítulo XLVIII
Xestións de bascos con galegos na crise republicana
Coa Lei de sucesión, levada adiante por vía de referendo, o réxime parecía tomar unha
certa iniciativa. Asemade, desencadeaba a última ofensiva contra os “maquis” residuais
que aínda subsistían, ao tempo que liquidaría represivamente as folgas programadas en
Bizkaia polo Goberno basco. Este foi o signo de 1947, así como o da grande amargura
para Castelao. De aquí á súa morte en 1950, o talante é de tristura e desesperanza. Os
Gobernos republicanos no exilio loitan e as distintas forzas non se poñen de acordo.
Unha preocupación basca foi que os galegos non estivesen ausentes dos sucesivos
Gobernos. En xaneiro de 1947, Julio Jauregi escríbelle ao presidente do PNV e, entre
outros asuntos, dálle conta dunha entrevista tida con Castelao. A carta, pola súa
importancia, reproducímola a continuación:
París, 28 de xaneiro de 1947
Señor D. Doroteo de Ziaurritz, presidente do E.B.B. BIARRITZ
Meu querido presidente:
Cheguei esta mañá e inmediatamente púxenme en contacto con Manuel de Irujo, con
quen tiven unha longa conversa. Expúxenlle o plan de acción para realizar nas distintas
hipóteses que se poidan presentar na tramitación da crise; encargo Giral; encargo
Barcia; encargo Pi i Sunyer; encargo xefe socialista e o señor Irujo mostroume a súa
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enteira conformidade a todas as instrucións do E.B.B. e ao plan que lle expuxen e que foi
preparado nas diversas discusións que sobre o tema tivemos
Tarradellas.- Falei esta mañá co señor Tarradellas e tivemos un cambio de impresións a
modo de ensaio, en que puiden apreciar importantes concordancias. Quedamos de acordo
en vernos todos os días, intercambiar as informacións que teñamos; transmitirnos os
nosos puntos de vista e preparar uns puntos comúns que sirvan de base ao informe
da consulta co presidente da República e á actitude que adoptar, ao ser requiridos
para formar Goberno. Seica non están conformes con que Santaló siga no Goberno,
e hai referencias de que un dos candidatos a ministro catalán é Pi i Sunyer. Se por
incompatibilidades entre socialistas e republicanos esgotase a solución de Giral e a de
Barcia verían con gusto, no caso de que fracasase a solución a base de xefatura socialista,
unha presidencia dun catalán ao modo de Pi i Sunyer.
Castelao.- Estiven hora e media con este amigo. Informeino das nosas orientacións e
do desexo do noso partido de manter estreito contacto coa representación de Galiza e
coa representación de Catalunya. Quedamos en vernos todos os días ás cinco da tarde.
Cambiamos impresións apreciando unha concorrencia xeral de puntos de vista. Pareceume
deducir que Castelao cre imposíbel un Goberno Giral, aínda que el o desexa e que como
segunda trincheira lle gustaría un Goberno presidido por Barcia. Prometémoslle o apoio
da nosa minoría para que Galiza siga representada no futuro Goberno, aínda que sen
lle ocultar as dificultades da dita situación no caso dun Goberno de xefatura socialista,
facéndolle ver tamén a necesidade de que os cataláns se poñan en actitude de firme
defensa da continuación do ministro galego.
Dueñas.- Tiven unha longa entrevista co señor Dueñas, a quen expuxen o desexo de E.B.B.
de que durante a tramitación da crise manteña a minoría nacionalista basca estreitas relacións
co Partido Socialista Basco. Díxenlle que isto entra dentro do cadro xeral da política de
contacto e amizade entre ambas as forzas bascas. Que desexamos unha mutua transmisión
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de información e que en determinados casos desexamos que sexan os socialistas bascos o
vehículo para determinadas xestións, co fin de que iso redunde en aumento da personalidade
socialista basca e da maior confianza entre tales grupos políticos. A modo de información
expúxenlle as xestións que está a realizar o señor Solaun en relación coa cesión que o Partido
Nacionalista Basco desexa facer ao Goberno basco, en canto á súa representación ministerial
e díxome que el está enteiramente conforme e de acordo en que o Goberno basco asuma tal
función e que espera que lle informen os membros da súa Executiva.
Tramitación da crise.- Xúntolle as notas publicadas polo señor Giral, o señor Sánchez
Guerra, o señor Santiago Carrillo, a CNT e o Partido Socialista, explicando as actitudes
adoptadas e que conduciron á apertura da crise.
O señor Martínez Barrio citou para a mañá de hoxe o señor Giral e para a tarde ao señor
Fernández Clérigo, como presidente das Cortes. Para mañá están citados os ex-presidentes
do Consello de Ministros, señores Barcia, Casares, Portela e Negrín, e supoño que para o
día seguinte se citará aos xefes de minoría, que son oito máis os dous sindicais. Como ve o
presidente da República leva as consultas cunha certa lentitude deliberada, pois sempre lle
ten confiado ao tempo a resolución dos problemas. Coido pois que até o xoves ou venres
non fará a designación da persoa encargada de formar Goberno.
Informacións varias.- O señor Giral aconsellou ao presidente da República que encargue
a outro señor como Barcia ou Albornoz a formación de Goberno. O señor Giral séntese
desilusionado, entristecido, amargado e dorido pola conduta que con el seguiu o Partido
Socialista e a CNT e disque a súa idea é retirarse á súa vida privada e trasladarse a
México. Esta situación de ánimo pode mudar e xa a vin eu mudar noutras ocasións.
O señor Fernández Clérigo aconsellou ao presidente da República un Goberno presidido
por Giral con todas as forzas políticas sen exclusión de ninguén e cun programa de loita
netamente republicano. Isto é unha referencia.
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Mañá ás once reúnese o Comité Directivo de Ezquerra Catalana e o señor Tarradellas
chamoume para que teñamos unha entrevista ás doce co fin de que intercambiemos
impresións e vexamos de nos pór de acordo.
Por agora a crise, mellor dito a súa tramitación, non fixo máis que comezar e non pode
aventurarse ningunha solución concreta. Todas as hipóteses previstas son posíbeis.
Todos os días lles enviarei unha información e se algún día os feitos o aconsellan,
falareilles por teléfono. Envío copia desta carta ao presidente Agirre.
Saúdao moi atentamente en JEL,
Julio de Jauregi

“Axpe” era o nome de clandestinidade de Juan de Ajuriaguerra. Ajuriaguerra saíra do
cárcere en 1943. Foi recluído en 1937 e, tras pasar por diversas cadeas, saíu delas para
ocuparse de dirixir a resistencia basca. Cando se informou de que Castelao fixera algúns
comentarios respecto á non inclusión de forzas galegas, envioulle a Irujo a seguinte nota:
3 de abril de 1947
Amigo Manuel:
“Para aclarar algunhas afirmacións que Castelao lle fixo a vostede o día pasado, acerca
das xuntanzas que tiveron lugar entre bascos, cataláns e Alianza e nas cales non
participaron os galegos, téñolle que dicir que antes destas xuntanzas estiveron os nosos
cos galegos, e previamente e con moita antelación e con explicación clara do obxecto
da xuntanza, se convocara para tratar do asunto antes de estar con Alianza e pórse de
acordo.
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Nesta xuntanza previa, os galegos fixeron unha ampla exposición da situación política
en que se atopan e dela resultaba que, non tendo chegado a plasmar e dar realidade a
un Consello representativo das forzas democráticas do seu país, non se encontraban en
posición de intervir nas negociacións con Alianza.
Os bascos e cataláns levaron estas negociacións de acordo con eles e dándolles conta do
desenvolvemento das negociacións.
En todo momento tiveron os galegos o apoio incondicional dos bascos”.
Saúdos.
Axpe.

Finalmente reproducimos unha carta de Lasarte a Rodolfo Prada. Castelao vivía momentos
difíciles e amargos e desexaba volver a Buenos Aires. Lasarte consideraba que era máis
importante a presenza de Castelao en París e argumentaba sobre ela con agarimo e afecto
polo seu amigo:
454
GOUVERNEMENT D’EUSKAL HERRIA 11, Av. Marceau
PARÍS, 16
París, 29 de abril de 1947
Señor D. Rodolfo Prada
Buenos Aires (Arxentina)
Meu querido amigo:
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Hai moito tempo que teño o propósito de lle enviar unhas liñas de saúdo personificando
en vostede todos os bos amigos galegos desa cidade cos que tiven o gusto de convivir
durante varios anos. Pero desde que cheguei aquí, sen sequera un prazo de descanso,
abstraínme no traballo e teño moi pouco tempo para o dedicar aos deberes sociais aínda
que sexan tan urxentes coma neste caso.
Estes días estiven varias veces -como sempre que veño a París- con Castelao e iso avivou
o meu desexo de lle dirixir estas liñas.
Dime Castelao, e vexo que o seu propósito é firme porque mo repetiu varias veces,
que pensa volver a Buenos Aires no mes de xullo. Aínda a sabendas de que se me
considere entremetido e con coñecemento del, quérolle dicir con esta carta que considero
e consideramos todos os amigos como moi pouco conveniente a proxectada viaxe do
noso querido amigo. Comprendo perfectamente todas as razóns que lle poden instar
a ausentarse desta cidade onde en ningún xeito tivo boa sorte, pero creo que a súa
marcha equivalerá a que a causa de Galiza se afaste do ambiente onde convén influír e
estar presente en todos os trámites en que se poida desenvolver a tan desexada caída
do franquismo. Poderase dicir que Buenos Aires está máis preto de Galiza que París,
pero tamén é certo que en París, hoxe por hoxe, está a representación das forzas que
actúan na dirección da loita contra o franquismo. Por iso é de indubidábel conveniencia
Castelao

estar presente en París con todos os inconvenientes e sacrificios que o feito entraña.
Precisamente que, por causas non imputábeis a Castelao, naturalmente, a causa galega se
oia debilmente en Francia está na orixe da lamentable exclusión de Castelao do Goberno
republicano. Non me vou referir a este punto porque supoño que está suficientemente
informado por Castelao de todas as circunstancias que concorreron na pasada crise. Eu
pódolle asegurar que fixemos un verdadeiro esforzo en prol da continuidade de Castelao
no Goberno. Teño a conciencia verdadeiramente tranquila de ter procedido conforme o
espírito que xa tiven ocasión de manifestar moitas veces. Así, até o último momento, a
nosa entrada no Goberno estivo supeditada á inclusión do ministro galego, e só cando
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Castelao, con grande altura de miras, aprobou a nosa entrada no Goberno Llopis,
consentimos en dar o nome de Irujo. Isto non quere dicir que se actuase sen defectos na
forma. E falando con toda sinceridade, creo que non lle direi nada novo ao lle dicir que,
ao non marcharen os cataláns ao noso paso, tivemos abondas dificultades. Falo diso non
para dar unhas desculpas que non se me piden, nin sei que lles interesen nin teño por
qué invocar -é a miña crenza- para me dirixir a vostede. Fágoo para xustificar a nosa
impresión de que se se ausenta Castelao, a causa galega, ante os medios republicanos
do exterior -cuxo enderezo está en París-, ficará sensibelmente debilitada. Non creo
necesario insistir moito niso para os convencer. É evidente que se poden presentar en
calquera momento circunstancias políticas importantes en que haxa que actuar con
rapidez e eficacia. Se non está aquí Castelao, quen e como se defenderá o lado galego?.
Permítome facer todas estas consideracións, aínda que pareza intromisión, reflectindo
unha sincera preocupación que está moi estendida entre todos nós. Dito isto, pouco máis
debo engadir.
Dime tamén Castelao que vai facer vostede unha viaxe no mes de xuño. Seguramente non
lle sería a vostede difícil prolongar a súa excursión e vir aquí aínda que sexan uns días a
estas terras, pois coa súa documentación de viaxe non ha de ter ningunha dificultade para
atravesar a fronteira. Ante esta eventualidade, non sería oportuno que Castelao atrasase,
cando menos, a súa saída esperando a entrevista con vostede? Eu ofrézolle a mellor
acollida en Saint Jean de Luz onde vostede sabe que residimos. Xa llo dixen a Castelao.
Paréceme que unha temporada de ausencia de París, a respirar os aires marítimos
bascos viríalle magnificamente. Xa sabe vostede que non é unha fórmula pola nosa parte
ofrecerlle a Castelao todo canto estea nas nosas mans. Certamente, dada a forma en que
nos vimos obrigados a vivir aquí, en movemento permanente entre Saint Jean de Luz e
París, non puidemos manter a relación con Castelao naqueles agradábeis e constantes
termos de Buenos Aires, pero nin faltou nin faltará a vontade.
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Chego a un terreo de cuestións materiais en que non creo que deba avanzar máis, pero si
repetirlle que o noso ofrecemento é sincero e total.
Vostede perdoará que esta carta, que debía ter escrito hai moito tempo nun ton
amigábel e sen problemas, se convertese a causa do tempo transcorrido nunha carta con
contido de certa transcendencia. Vostede perdoará, tamén, que me permita facer estas
consideracións. Xa sabe vostede que non as inspira nada máis que a boa vontade.
Prégolle moi encarecidamente que saúde a todos os amigos, Alonso Ríos, Villaverde,
Puente, Abraira e, en xeral, a todos os bos galegos que tiven o gusto de frecuentar aí.
Póñame aos pés da súa dona e reciba unha cordial aperta de mans do seu incondicional
amigo,
José María de Lasarte
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Capítulo XLIX
Irujo opina sobre Galiza
Galiza era o órgano do Bloque Republicano Nacional Galego. Nel aparecían abundantes
artigos e notas reclamando a presenza galega no Goberno republicano. No número 6,
correspondente a xuño de 1947, apareceu unha entrevista realizada a Manuel de Irujo
nestes termos:
“No desexo de recoller no noso xornal non só a opinión dos galegos sobre os nosos
problemas, senón tamén a de todas aquelas personalidades que pola súa significación
e relevo merezan ser escoitadas, iniciamos hoxe esta serie de “Opinións alleas” cunhas
manifestacións que, accedendo amabelmente ao noso rogo e respondendo ás nosas
preguntas, tivo a bondade de nos facer o ministro de Xustiza do Goberno republicano, don
Manuel de Irujo.
Que opina vostede das aspiracións autonómicas de Galiza?
Castelao e os veciños de Lira

O 19 de decembro de 1932 foi aprobado o texto do Estatuto de Galiza pola Asemblea
de Municipios Galegos, reunida en Santiago de Compostela. O 28 de xuño de 1936, con
preto de catro anos de interrupción no curso do expediente, era plebiscitado. O 15 de
xullo do mesmo ano, a representación oficial de Galiza presentábao ao Parlamento. O
1° de febreiro de 1938, o Estatuto de Galiza foi lido na sesión celebrada polo Congreso
dos Deputados no Mosteiro de Montserrat, centro espiritual de Catalunya, tomando de
tal maneira estado parlamentario. E nas Cortes celebradas en México en novembro de
1945, o Parlamento da República lembrou por aclamación o nomeamento da Comisión de
Estatutos para o seu ditame e aprobación definitiva.
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Do total de electores en Galiza en 1936, que era de 1.343.135, votaron en favor do Estatuto
993.351, en contra 6.161 e en branco 1.451. A cidadanía galega expresou a súa adhesión
ao réxime autonómico significado no Estatuto en proporción superior ao 70%. Nin unha
soa protesta foi oposta a este plebiscito. Desde entón, o Estatuto galego e a autonomía de
Galiza deixaron de ser un problema nacional do pobo céltico peninsular, para se converter
en aspiración común de todos os demócratas e de maneira singular, de cantos unimos a esa
condición a de cidadáns da República. A nosa conciencia demócrata e republicana non acougará
até o día en que vexamos a Galiza en posesión das súas liberdades. Importa menos que a esa
terra doce, romántica e occidental -Finisterrae- se lle denomine nación céltica, rexión española
ou parte do mundo galaico-portugués-. A min abóndame con lle chamar “Galiza”.
Ademais de ser demócrata e republicano, eu son basco. E a condición imprime carácter a
todo o meu ser. E sendo basco como son, e vivindo para Euskal Herria como vivo, non podo
menos de me sentir ligado ás aspiracións de liberdade de Galiza con resolución e con fervor.
Farei polo éxito desas aspiracións canto me sexa posíbel, sen omitir o menor esforzo. Galiza
e os seus homes atoparán en min un amigo e un colaborador sen condicións.
Estou convencido de que con iso sirvo a Galiza, a Euskal Herria e á República. A Galiza
porque esa é a súa vontade claramente manifesta. A Euskal Herria por propio interese, pois a
solidariedade entre os pobos amantes da liberdade afirma para todos esta mesma liberdade. E
á República, porque a República é o réxime xurídico asentado sobre a expresión da liberdade
dos homes e dos pobos, e todas as liberdades humanas son solidarias sen que ningunha delas
poida ser negada ou descoñecida. O desvío do Estado republicano ou a insatisfacción de Galiza
significarían o fracaso do réxime da democracia peninsular que tomou forma na República.
Que cre vostede que podemos facer os galegos a prol da nosa autonomía?
Entendo que o primeiro deber dos galegos de Francia é publicar o Estatuto en español, en
galego e en francés. Os republicanos estamos a facer política institucional. A institución
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representativa das aspiracións de liberdade de Galiza é o Estatuto. É conveniente que
o seu texto sexa coñecido por todos. Canto queira edificarse hoxe fóra desa liña de
actividade ficará exposto a que o esforzo se perda no baleiro. Pola contra, pode dicirse sen
temor a ser rectificado, que traballar polo Estatuto é afirmar a República.
Cal é a reacción dos diversos grupos republicanos para as nosas aspiracións?
Para un demócrata non hai opción. Á vista da vontade expresada por Galiza, soamente
queda un camiño razoábel: aceptala. Quen se coloquen na beirarrúa contraria poderían
aspirar a mandar en Galiza como manda Franco. O partido político demócrata que volva
as costas á realidade galega topará con Galiza volta de costas. Se ollando a Galiza existe
aínda algún republicano, educado na escola do asimilismo monárquico que non aprendeu a
ser demócrata, o pobo galego encargarase de mostrarlle nas primeiras eleccións até onde
chega a torpeza dunha posición que aplica á política a táctica da avestruz. Os republicanos
que pretenden emprender diálogo con Galiza, se non son abondo demócratas, coidarán
ben de semellar selo “.
Castelao, a pesar da súa decepción, non desmaiaba e desexaba contribuír coa súa
representación á solución dos problemas. Para tal efecto remitiulle a Manuel de Irujo unha
proposición realizada pola Federación das Sociedades Galegas de Buenos Aires. Foi nestes
termos:
París, 18 de xuño de 1947
Moi querido Irujo:
Déixoche copia dunha carta que acabo de recibir da Federación de Sociedades Galegas de
Buenos Aires dirixida ao presidente do Goberno da República. Coido que se trata dunha
idea digna de ser tomada en consideración, entre outras moitas que poden aparecer.
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Persoalmente, eu non tomo en conta a desatención que supón o non ter ensaiado sequera
unha explicación que coido que se me debía como amigo que era do sr. Llopis; pero como
representante de Galiza non me considero autorizado para deixar no esquecemento esta
desatención. Pero tratándose da República, eu estou disposto a axudar en todo o que
poida non xa ao Goberno senón a calquera órgano representativo que tomase ao seu
cargo a defensa dos nosos ideais comúns. E polo tanto eu ofrézome, se a idea dos galegos
de Buenos Aires parece aceptábel, a lle proporcionar ao Goberno o éxito dunha nutrida
asistencia dos galegos emigrados en toda América. Estou seguro de poder achegar un
número de votos favorábeis á República que superaría a cifra de 150.000.
Non che digo máis porque con isto basta. Abrázache o teu amigo,
Castelao
Papeleta de votación do referendo fascista
de 1947

Buenos Aires, 10 de xuño de 1947
Ao señor presidente do Goberno español
París
Excelentísimo señor presidente:
Esta Federación considerou conveniente dirixirse a ese Goberno republicano, para lle
propor a realización dun plebiscito entre os españois residentes en América e Europa,
sobre o réxime que impera e asoballa hoxe a nosa patria.
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A idea ten por obxecto contrarrestar o efecto moral que poida ter o que Franco pensa
realizar sobre a sucesión ao trono español, cuxo resultado é facilísimo adiviñar, tendo en
conta o brutal réxime nazi, imposto ao pobo español pola ditadura falanxista.

A preparación deste plebiscito podería ser organizada polas entidades de emigrantes españois
e dirixida por axentes dese Goberno nos diversos países europeos e, sobre todo, americanos.
Podería ser de grande efecto -ao noso entender- pola enorme cantidade de españois
residentes nestes países e pola súa filiación política netamente democrática. Ademais,
tonificaría a loita antifranquista, pois obsérvase certa atonía nesta longa e abafante acción
antifranquista; sobre todo en certos sectores, onde a conciencia histórica, política e
democrática é menos lúcida e responsábel.
Se isto se levase a cabo, cremos que iso daría motivo á ONU e serviríalle de pretexto, en certo
modo, para ocuparse da deplorábel situación política de España; e así, teríamos en xaque a
Franco e os seus secuaces. É preciso levar á conciencia dos gobernantes europeos e americanos
que a España libre da férula de Falanxe non transixe nin transixirá xamais con sistema político
tan nefando e perigosísimo para a paz do mundo, co fin de que traten de remediar no mesmo
xeito en que, por covardía ou polo que for, permitiron a súa terríbel e criminal imposición.
Entendemos, señor presidente, que hai que facer algo neste sentido, no de contrarrestar a
acción hábil, vigorosa e atrevida que está desenvolvendo Franco. Nós non debemos cruzar
os brazos e estamos dispostos, co entusiasmo do primeiro día, a apoiar a acción que o
seu Goberno pense organizar, neste ou noutro sentido, favorábel a unha intensa acción
republicana e democrática.
Esperando as súas gratas ordes e o seu parecer ao respecto, énos grato saudar a vostede
con toda a nosa máis alta consideración.
Pola X.E. da Federación de S. Galegas
Antonio Alonso
Secretario xeral
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O 31 de marzo, Franco definira que “España é un Estado católico e social que se constitúe
en Reino”. O 7 de xuño, as súas Cortes aprobaran a súa Lei de sucesión e o 8 do mesmo
mes de xuño de 1947, Eva Duarte de Perón chegaba a Madrid.
Aquela Lei de sucesión foi sometida a referendo non democrático. Con isto quería Franco
que a fronte política de oposición no exilio esnaquizara. Don Juan de Borbón, que rexeitara
como viciada de orixe a restauración da monarquía, lanza un novo manifesto en Estoril
e inicia contactos co xeneral Beigbeder para tentar un golpe de estado auspiciado polas
chancelarías de Londres e Washington, que non chegaría a pórse en práctica. Pola súa
parte, o Goberno basco reuníase en Baiona para estudar os resultados e as consecuencias
da folga xeral do primeiro de maio e a análise dos resultados do referendo franquista.
Naquela xuntanza coñeceron o detalle da subscrición aberta para axudar aos folguistas
bascos de maio e a distribución efectiva desta axuda aos prexudicados por aquel motivo.
Seguidamente trataron da situación política do país e do novo éxito obtido pola
Resistencia basca, coa abstención do 80 por 100 da poboación basca no referendo
franquista, coñecéndose o informe verbal formulado ante o Goberno polo conselleiro
Zarza, que acababa de realizar unha viaxe polo interior do país, onde estivera en contacto
co consello delegado e coa Xunta da Resistencia.
O Goberno escoitou compracido a satisfactoria relación feita polo referido conselleiro verbo
Propaganda fascista a prol da aprobación do
referendo de 1947

a absoluta identificación entre as forzas da Resistencia e o Goberno basco. Finalmente,
consideráronse as perspectivas que ofrecía a Conferencia de París e a próxima reunión da
ONU en relación co problema de Franco.
Pola súa parte e como todos os anos, en Buenos Aires celebrábase brillantemente o Día de
Galiza.
A conferencia conmemorativa daquel ano estivo a cargo do escritor e profesor Otero
Pedrayo, que para este afecto se trasladou de España á Arxentina.
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Otero Pedrayo, que con carácter galeguista foi deputado nas Cortes Constituíntes, acabou
así a súa conferencia, titulada “Irradiación universal de Santiago de Compostela”:
“Galiza e Santiago, unidos cos pobos leais de España, triunfarán no mundo. Que cada
un de nós queira para si, para os amigos e tamén para os inimigos -porque hai que ser
xeneroso- o desexo de ver as catedrais da nosa cidade, porque ao final do camiño do
peregrino se erguen as torres de Santiago que nos anuncian un porvir mellor”.
Á súa vez, o Partido Nacionalista Basco recibía unha carta para que influíse ante as instancias
oportunas e non se levase a efecto ningunha liquidación das institucións republicanas.
Bloque Repubricán Nazonal Galego
(A insignia da fouce e do martelo)
15 rue Montmartre, (PARÍS - 1)
12 de agosto de 1947
AO PARTIDO NACIONALISTA BASCO
O Bloque Repubricán Nazonal Galego acaba de celebrar o 10 dos correntes en París, un
acto de afirmación republicana e galeguista. Ao dito acto adheríronse -así como ás súas
resolucións-, as organizacións seguintes:
Alianza Nazonal Galega de México
Casa de Galiza de New York
Grupo Curros Enríquez de La Habana
Unión Democrática de Hijos de Galicia de Cuba
As Asociacións Galegas de Orán, Tunicia e Casabranca.
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Como resultado do acto de referencia, o Bloque dirixiuse ao Excmo. sr. presidente da
República, facéndolle coñecer a posición intransixente dos republicanos galegos respecto
a todo intento de liquidación das Institucións republicanas. Por outra parte, fixémoslle
coñecer o xusto desexo dos republicanos galegos de ver a Galiza representada no futuro
colectivo.
Entendemos que nestas horas -moi graves- para o porvir da República e máis perigosas
aínda para as aspiracións autonómicas das nacionalidades diferenciadas de España, estas
teñen o deber non só de defender e de soster a todo prezo a República senón o de obter
que os pobos de Galiza, Euskal Herria e Catalunya teñan a representación lexítima que lles
corresponde na dirección dos destinos republicanos.
Non é admisíbel que baixo ningunha razón nin pretexto, calquera das nacionalidades que
viron votar para os seus pobos respectivos -dentro do máis estrito dereito constitucionalos seus estatutos, sexa afastada do Goberno da República, o cal debe responder, hoxe
máis que nunca, a unha ampla concentración de todas as forzas democráticas dos
diferentes pobos de España.
Nós esperamos da súa comprensión republicana e democrática o apoio preciso nas
presentes circunstancias, para que os nosos dereitos lexítimos non fiquen unha vez máis
burlados.
Reciban os nosos fraternais saúdos republicanos,
Polo Consello Nacional do BRNG
O secretario xeral
Sinatura ilexíbel

506

Capítulo L
Castelao volve a Buenos Aires
A súa conduta como ministro foi fiel ao compromiso contraído, recta e digna. Cando,
debido ás manobras de certos políticos republicanos, se presentou a crise, a opinión de
Castelao foi a máis republicana, a que condenou con máis valentía a defección dalgúns
dos propios ministros, facendo ver o perigo dunha crise total. Velaquí un pequeno
fragmento que dixo cando lle tocou dar a súa opinión, no Consello de Ministros do día 21
de decembro de 1946.
“Recoñezo que a retirada dos elementos desconformes ocasionaría ao Goberno unha
mutilación non só dolorosa, senón moi perigosa, e podo xurarlles a vostedes que a min me
doería coma ao que máis; pero teríamos que soportala estoicamente, dispostos a superar
tan gran desgraza coa grandeza da nosa alma. Despois de todo, Cervantes perdeu un
brazo e escribiu o Quijote; Camoens, outro xenio peninsular, perdeu un ollo e escribiu
Os Lusiadas. Así, o Goberno pódese presentar mutilado ante os ollos que o coñeceron
integramente constituído, pero aínda así poderá escribir unha páxina gloriosa. Como non
poderá escribila é se non sabe resistir unha mutilación”.
“Permítanme soamente que eu incite ao señor Giral a manter o Goberno en pé,
ampliándoo, se é posíbel, pola dereita e pola esquerda, intensificando a acción de todos
os resortes ministeriais, tanto no estranxeiro coma no interior de España, e mantendo
ergueita a bandeira republicana. Enténdase ben: a bandeira de tres cores -vermello,
amarelo e morado-, porque eu sei de republicanos que só o son por amor propio e que
levan unha bandeiriña amarela e vermella no corazón... A miña actitude é netamente
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republicana, non soamente porque sinto de verdade o republicanismo, senón porque ao
defender a República defendo a miña terra, o meu pobo, a miña Galiza, que é a razón
suprema que me trouxo ao Goberno”.
Mentres foi ministro do Goberno residiu en París e viviu modestamente do soldo que,
como tal, lle pagaba o Goberno, pero devolveu o diñeiro que lle daban para atender os
gastos de representación. O seu soldo cobrábao en francos, non en pesos mexicanos, pois
como dicía -”eu non consideraba honorábel andar negociando moeda estranxeira na bolsa
negra, e o meu parecer era tamén o do propio ministro de Facenda, D. Augusto Barcia”.
Revisando a prensa galega do exilio, atopamos un artigo onde se argumenta que a falla de
presenza galega no Goberno se debe a que os galegos carecían dun organismo que falase
en nome de todos os galegos republicanos. Dicía así Líster:
PARA QUE NECESITAMOS UN CONSELLO XERAL DE GALIZA
De Enrique Líster

Autógrafo de Enrique Líster a Santiago
Álvarez

Ao constituírse o BRNG, fixouse como unha das súas tarefas a de traballar por chegar á
formación dun Consello Xeral de Galiza. Este acordo era o produto dun estudo profundo da
situación da emigración galega, dos seus desexos e posibilidades, e da necesidade dunha axuda
efectiva aos que na interior da nosa patria loitan sen acougo contra o réxime franco-falanxista.
A nosa proposición foi acollida con entusiasmo por milleiros de galegos de Europa, África
do Norte e América. Diferentes organizacións fixérona súa, e de Galiza chegáronnos voces
alentándonos a continuar no camiño que emprenderamos.
Porén, nalgúns lugares atopamos certas resistencias a dar o paso definitivo e converter en
realidade o que é unha necesidade urxente.
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Aínda existen paisanos que din que o noso traballo debe ser calado. Nós discrepamos de
tales amigos. É preciso berrar con toda a forza dos nosos pulmóns o dereito de Galiza
a ser tratada en igualdade de condicións co resto dos pobos hispánicas; é preciso dar a
coñecer por todos os medios a loita heroica dos obreiros, os campesiños, os mariñeiros,
os intelectuais de Galiza pola reconquista da República e a liberdade de Galiza; é preciso
denunciar cada día e cada hora o terror salvaxe que sofre o noso pobo.
Franco está a organizar unha ofensiva contra os guerrilleiros galegos, o que quere dicir contra
os labregos, os mariñeiros, os obreiros, contra todo o mellor do pobo galego que apoia aos
guerrilleiros e que polos seus medios e ao seu xeito loita contra o réxime franquista.
Para esta ofensiva Franco está a concentrar en Galiza forzas escollidas do Exército que,
colaborando coa Garda Civil e baixo as ordes dos xefes desta, leven a cabo esta ofensiva,
que significará milleiros de mortos que agregar á longa lista de fillos de Galiza asasinados
polo franquismo.
A última circular dirixida á Garda Civil e policía, ordenándolles “executar sobre o lugar da
detención todo terrorista portador de armas, para evitar a intervención dos diplomáticos
estranxeiros e as axitacións do exterior”, di ben ás claras cómo temen os franquistas que
os seus crimes sexan coñecidos e cómo os pon furiosos a solidariedade internacional.
Isto é preciso berralo ben alto para que o saiban os que non queren oír, cuspírllelo na cara
aos falanxistas, aos canallas e miserábeis que teñen o cinismo de defender, velada ou
abertamente, o réxime de Franco entre a emigración.
É preciso mobilizarse e mobilizar a todos os nosos amigos na loita ardente contra o réxime
de Franco e Falanxe e polos dereitos de Galiza.
O respecto e a axuda non se conquistan “facendo de rapaces bos”, presentando con
timidez as nosas reivindicacións, esperando que nos regalen “graciosamente” o que é
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obrigado conquistar. Só o que se consegue coa participación das masas é sólido e se pode
defender con posibilidades de éxito, porque son as masas mesmas as que o defenden.
O que nos pasou hai uns meses confirma unha vez máis o que sostemos. Galiza ficou
sen representación no Goberno. Todos os galegos republicanos estamos de acordo
en considerar que Galiza debe ter a súa representación en todo Goberno republicano,
non como un favor, senón como un dereito, pero a realidade é que nos faltou a forza
organizada capaz de facer valer ese dereito.
Non pode haber ningunha dúbida de que se no momento da crise os galegos tivésemos
un organismo que falase en nome de todos os galegos republicanos, hoxe Galiza estaría
representada no Goberno, co que sairía gañando Galiza e o mesmo Goberno. É corrente
escoitar: “Entre os galegos republicanos non existen problemas fundamentais que nos
separan”. Isto é certo. Entre os galegos existe un espírito, un desexo de unidade, existe
unha comprensión, e na maior parte dos casos, relacións de cordialidade, pero isto non
abonda. A todo iso hai que darlle unha forma orgánica. Non abonda con respectarnos,
tolerarnos e sermos bos amigos. Non abonda con reunirnos para comentar as fazañas dos
que no chan de Galiza cumpren cos seus deberes. É preciso ser combatentes activos nesa
loita e poder ser combatente da causa sagrada da liberación de Galiza en Cuba, en New
York, en Buenos Aires e en Francia, en África e en Uruguai, en México e en Chile, é dicir,
onde exista un galego antifranquista.
Non nos cansaremos de repetir que só a loita unida no interior e na emigración, nos
permitirá atinxir a vitoria sobre o franquismo. Euskal Herria vénnos dar unha vez máis a
razón. A gran vitoria do pobo basco foi posíbel grazas a que a clase obreira basca foi unida
á loita, e nesa unidade do interior teñen a súa parte importante as relacións unitarias dos
bascos da emigración e a existencia de organismos unitarios no interior e no exterior.
Os galegos antifranquistas da emigración temos o deber de transformar en trincheiras de
combate contra o réxime franquista cada lugar de traballo, cada organización, sexa este
político, sindical, cultural ou mutualista.
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A nosa bandeira de combate é: “Reconquista da República democrática e igualdade
de dereitos co resto dos pobos hispánicos para Galiza”. Con esa bandeira combaten e
morren sobre o chan de Galiza os seus mellores fillos. Con esa bandeira podemos e
temos o deber de loitar os galegos antifranquistas que nos atopamos en emigración
forzosa e involuntaria. Para que a loita dea todo o resultado que o noso pobo necesita,
consideramos que é necesario crear con urxencia o organismo que recolla e dirixa cara a
Galiza os esforzos de todos”.
Así explicaba Líster a necesidade de constituír un organismo conxunto para Galiza.
Mentres, o Goberno Llopis entraba en crise. O 6 de agosto presentou a súa dimisión. O
8 de agosto, o presidente da República, Diego Martínez Barrio, convocou unha xuntanza
a que asistiron representantes de todos os partidos e organizacións salvo o grupo
socialista de Indalecio Prieto e o de UXT presidido por Trifón Gómez. O presidente confiou
sucesivamente a Giral, Pi i Sunyer e a José Antonio Agirre o encargo de formar Goberno.
Os tres renunciaron porque bascos e cataláns se negaron a participar nun Goberno do que
serían excluídos os socialistas. O presidente da República convidou daquela a Álvaro de
Albornoz a aceptar a misión de constituír un Goberno baseado en partidos republicanos
exclusivamente, pero co apoio de todos os partidos que asistiran á xuntanza do día 8.
Mentres, Castelao e Barcia volvían á República Arxentina. Euzko Deya anunciaba a nova
deste xeito:
“Están de regreso en Buenos Aires os ex-ministros da República española doutores
Augusto Barcia e Alfonso R. Castelao, presidente este do Consello de Galiza e líder
galeguista. Ambos que, como se sabe, volven de Francia, detivéronse primeiramente
en Montevideo, onde permaneceron uns días, reiniciando a viaxe a Buenos Aires polo
vapor de liña regular. Foron recibidos calorosamente por diversas representacións dos
demócratas ibéricos que acudiron con tal fin ao porto, renovándolles a súa adhesión e o
seu afecto.
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Pola nosa parte, dámoslles tamén a nosa cordial benvida aos viaxeiros, que volven
acompañados das súas distinguidas esposas e que reiniciaron as súas actividades entre nós.
O doutor Castelao, con quen mantemos as máis cordiais relacións os bascos demócratas, o
mesmo que co doutor Barcia, emprendeu o seu admirábel labor democrático e galeguista,
e en días pasados deu unha conferencia na sede da Federación de Sociedades Galegas de
Buenos Aires, acto en que os galegos e outros moitos demócratas peninsulares ratificaron a
súa entusiasta adhesión. Un e outro volven dispostos, coma sempre, a traballar ardorosamente
pola causa da liberdade dos pobos ibéricos, que os contaron durante varios anos como
esforzados paladíns. O doutor Castelao conta neste país cun amplo campo de acción, dado
que aquí o pobo galego ten unha prolongación vastísima. Algunha vez dixo o prestixioso líder
galeguista que na Arxentina atopou ao seu pobo nunha das súas máis vivas e universais
manifestacións. Ningún lugar máis axeitado para a emoción democrática e galeguista do noso
ilustre amigo, unha vez que os seus compromisos políticos fixeron innecesaria a súa presenza
en Francia, que este país acolledor, onde Galiza ten un eco profundo. Por este motivo e porque
o temos máis preto, felicitámonos do seu regreso, o mesmo que do regreso do doutor Barcia”.
Ao saír recibiu este telegrama de Lasarte.
Confirmation of Cable sent VIA COMMERCIAL
LASARTE.- DELEGATION BASQUE 11, Av. Marceau-PARÍS 16 (23/7/1947)
ALFONSO RODRÍGUEZ CASTELAO - S-S CAMPANA - MARSEILLE.
SINTO CHEGAR POSTERIOR Á SÚA SAÍDA stop ENVÍOLLE UNHA APERTA DESEXÁNDOLLE
BOA VIAXE REITERANDO SENTIMENTOS DE SEMPRE stop MOITOS SAÚDOS VIRGINIA E
SRES. BARCIA stop UNHA APERTA.
LASARTE
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Capítulo LI
Desánimo
Castelao, desde Buenos Aires, seguía preocupado pola situación da República e de
Galeuzca. Do seu ánimo dan boa conta estas cartas que expresan mellor ca ninguén os
seus sentimentos e expectativas. É unha verdadeira mágoa que non teñamos a resposta da
carta de Castelao a Irujo. Lamentámolo pois, a pesar da dureza das súas letras, Castelao
argumenta a situación política vivida e o que se previa que ía acontecer. O tempo foi a gran
testemuña de que o exposto nas súas letras, desgrazadamente, se cumpriría. Castelao
nestas cartas arremete contra Indalecio Prieto e comeza a criticar a cataláns e bascos. Era
normal. Sufrira unha moi forte desilusión e non vía saída a aquela difícil situación. Sentíase
sen unha forza representativa artellada institucionalmente e sen embargo cría enteiramente
en Galeuzca, que como vimos se esgotou nas políticas e combinacións de corredor. Tratase
de documentos moi importantes polo descarnados e sinceros e porque, malia todas as
dificultades, segue incólume a amizade de Castelao con Irujo e os bascos.
Buenos Aires, 25 de setembro de 1947.
Sr. presidente do Goberno republicano español
Excmo. Sr. D. Álvaro de Albornoz
París
Da nosa alta consideración:
No momento en que se reúne a ONU e se vai tratar “o caso español”, que ten unha
transcendencia de vital e histórica importancia para os futuros destinos da democracia
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liberal, estamos ardorosamente pendentes do que alá se acorde, e dirixímonos a ese
honorábel goberno da súa presidencia, en nome da numerosa colectividade galega
democrática da Arxentina -cuxa acción a prol da República é de vella data- para
manifestarlle unha vez máis a nosa inquebrantábel adhesión aos ideais republicanos
e, asemade, para lle significar a nosa protesta máis viril e enérxica pola falta de
representación da nosa patria galega no goberno de que vostede é xefe, ademais doutros
apreciábeis elementos políticos inxustamente preteridos.
Debemos manifestarlle, señor presidente, que ignoramos quen poidan ser certos
elementos substanciais de Esquerda Republicana que se opoñen a que Galiza -ao igual
que Catalunya e Euskal Herria- teña representación nos gobernos republicanos, como
a tiveron no gabinete Giral; pero de calquera xeito debemos manifestarlle que, sexan
quen sexan eses “elementos substanciais”, non se debe ignorar e esquecer que existe un
pacto Esquerda Republicana -que aínda non se derrogou- asinado, nada menos que polo
ilustre Azaña, para concederlle a autonomía a Galiza, unha vez cumpridos os exixentes
requirimentos da constitución da República; e cremos que eles foron amplamente
realizados. Entendéndoo así, os homes de prol que integraron o primeiro goberno
republicano no exilio pediron e obtiveron a representación de Galiza naquel goberno.
Os tempos que corren, señor presidente, non están para sutilezas xurídicas, se as
houber, senón para xuntar forzas en torno da República e dos seus gobernos, e non para
descoñecelas. Nós, os galegos democráticos, emigrados e exiliados en América, estamos
e estaremos coa República e pola autonomía de Galiza, como o estivo o pobo galego no
histórico plebiscito do 28 de xuño do ano 1936. De aquí o noso apoio, firme e constante,
aos gobernos da República; e de aquí, tamén, o noso desagrado pola preterición de que é
obxecto a nosa Galiza.
Sen outro motivo, e facendo votos fervorosos polo éxito do seu goberno na difícil tarefa en
que está empeñado, saudamos a vostede con todo o noso cordial respecto.
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Asinado, cos carimbos correspondentes, por: Federación de Sociedades Galegas, Centro
Orensano, Centro Pontevedrés, Centro Lucense, Centro Coruñés, Irmandade Galega.

CONFIDENCIAL
Buenos Aires, 24 de setembro de 1947
Excmo. Sr. D. Diego Martínez Barrio
París
Meu querido amigo e presidente:
Desde que cheguei a Buenos Aires non tiven un momento de calma para escribir aos amigos
e darlles sinais da miña vida. Por unha carta de vostede dirixida a D. Augusto, vexo que non
me deixou no esquecemento, o cal agradezo moi de corazón. Tamén eu me lembro moito
de vostede, e celebro que a súa saúde non se resinta nestes momentos verdadeiramente
críticos para a causa republicana, porque a saúde inflúe no ánimo. Creo, pois, que o seu
estado de saúde debe ser excelente ao velo tan animoso e esperanzado. E escuso dicirlle
cómo desexo que se cumpran os seus agoiros e que todo marche vento en popa.
Xa me ten vostede ao outro lado do Atlántico, novamente incorporado á colectividade
galega do Prata, repoñéndome das tristuras sufridas e defendéndome dos recordos ruíns
que de aí trouxen. É certo, como vostede di, que a Arxentina se atopa moi distanciada de
París, pero tamén é certo que está moi próxima a España, segundo o entende Franco, e
bo sería que se considerase esta viva realidade. Aquí os galegos constitúen a maior forza
da colonia española, e a miña acción sobre eles pode ser máis beneficiosa do que algúns
supoñen. Ninguén nega que París se ofreceu como a sede ideal do Goberno republicano,
pero tamén é verdade que aí se están a consumir as enerxías do republicanismo español,
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cousa moi natural cando os desterrados viven na fronteira da patria e o seu desterro se
prolonga indefinidamente. Cando estaba en París tiña a sensación de me achar detrás de
España e separado de Galiza por un abismo -o abismo que representa o reino de Franco-;
pero na Arxentina síntome diante de España e en presenza dunha Galiza ideal, que inclusive
me consolaría de non poder tornar xamais á miña terra. Aquí, pois, estou onde debo estar.
Non dubido do fracaso de Prieto e os seus corifeos, porque non os anima a fe nin o
entusiasmo. Son como náufragos que só agardan salvarse por un milagre. A idea do plebiscito
que opuñan ás tentativas monárquicas esvaeceu despois do referendo franquista; pero a idea
dun Goberno provisional para opor ao reinado de Franco non ten a menor probabilidade de
éxito, e se se levase a cabo é posíbel que só servise para reproducir en España a dramática
desfeita de Grecia. Non esquezamos que en España xa existen os xermolos de tal desfeita.
O único que podería salvarnos sería o mantemento das institucións republicanas no desterro,
a continuidade dun Goberno permanente representativo e capaz de resistir as maiores
adversidades; é dicir o mantemento do noso dereito e da nosa dignidade de republicanos.
Ocorreu que a claudicación duns e a insensatez doutros se aliaron para derrubar o goberno
de Giral, delito que se fixo posíbel porque non era verdade o republicanismo profesado polos
partidos que sobreviven no desterro. Se a inestabilidade dos Gobernos en calquera país revela
a descomposición da orde democrática, as sucesivas crises do Goberno republicano están
poñendo en evidencia a incapacidade dos desterrados españois para volveren gobernar en
España. E isto é o que me doe como republicano e como desterrado.
Agora ben, admito a posibilidade dunha plena recuperación do republicanismo cando
fracasen as maquinacións de Prieto e todos os demócratas españois se convenzan de que os
conxurados contra Giral obraron pola propia conta e sen previo acordo cos amos do mundo.
Daquela será a hora de refacer o Goberno derrubado polos claudicantes e os insensatos.
Daquela será a hora -permítame que llo diga- de chamar a capítulo, e teña a certeza de que
os galeguistas acudiremos co maior entusiasmo, se é que non se volve desprezar o dereito
ben gañado de Galiza. Hoxe só podemos recoñecer a lexitimidade do Goberno presidido
polo Sr. Albornoz, coas reservas que nos impón a nosa dignidade de galegos, ofendida
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sen razón nin motivo. Digo isto porque o Sr. Albornoz rexeitou de plano a representación
ministerial de Galiza, fundándose nunha suposta oposición de elementos substanciais de
Esquerda Republicana. Non sei quen serán eses elementos substanciais que de xeito tan
inoportuno e gratuíto vetaron os autonomistas galegos, estando, como están, na obriga de
defender a autodeterminación política do pobo galego, segundo pacto asinado por Azaña
en nome daquel partido. Non sei, repito, quen poderán ser eses elementos, que vetan a
representación de Galiza antes de saberen se os galegos desexan ou non entrar no Goberno
que preside o Sr. Albornoz, pois non fomos consultados con motivo da última crise. Eu
comprendo moi ben a oposición dos socialistas de Prieto, pero négome a comprender o veto
dos republicanos, como non sexa que lles moleste o noso republicanismo, lealmente sentido
e demostrado. Se vostede permite que lle fale con franqueza, hei de dicirlle que a forza
republicana dos galegos de aquí -sen contar doutras partes- suma máis que toda a forza
representada no actual goberno, e que polo tanto podemos permitirnos o luxo de desprezar
a malquerenza que se nos ten. Outros no noso lugar xa terían abrazado o separatismo;
pero os galegos non obramos ás tolas, e tempos virán en que a todos se nos faga a xustiza
debida. A nosa firme posición non pode vacilar por tan pouca cousa.
Polo que me obriga a alta xerarquía de vostede e as probas de amizade que de vostede
recibín, creo que teño o deber de lle comunicar o noso desgusto. Así mesmo dígolle que,
de persistir o inxustificado veto de Esquerda Republicana, tan graciosamente acatado e
servido polo Sr. Albornoz, ningún deputado galego que se estime como tal concorrerá ás
Cortes que se van reunir en Francia.
En canto á aparición dunha entidade galega de tipo nacionalista en Francia, direille que se
trata dun grupo capitaneado por Líster e que non ten máis valor que o que aí se lle dea.
Ese grupo xa existía cando eu fun ministro e bo traballo me custou desentenderme dos
seus maquiavelismos, pois só pretendían utilizar o meu nome como utilizan o de calquera
persoa que lles conveña Segundo eles, Portela era o seu presidente, pero o propio Portela
me asegurou que non era certo e que non estaba disposto a deixarse mangonear polos
comunistas (isto díxomo en presenza de Don Augusto). Non creo que Casares e Risco
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estean incorporados a ese nacionalismo galego... e se o están, peor para eles. Debo
advertirlle que non se adheriran ao Goberno Giral, o cal aproveitei para non lles facer caso.
Non hai dúbida que ese pequenísimo grupo de nomes coñecidos tentará suplantar toda
outra representación galega e iso servirá para pór a proba a sensatez dos republicanos.
Se aceptan que Galiza se vexa representada polos comunistas -afiliados ou simpatizantes
-non tardarían en pagar moi caro este novo erro. Non, meu querido Don Diego, iso non me
preocupa. Iso débelles preocupar aos que teñen a responsabilidade do Goberno republicano.
Se a bondade de vostede puido soportar as miñas queixas, en atención á boa fe que me
anima, eu pódolle asegurar que se algunha virtude teño é a de ser agradecido e fiel a toda
boa amizade.
Saúdao co maior afecto e respecto.
CASTELAO

P.D. Prégolle que presente os meus saúdos e os da miña muller á súa e demais familia, de
quen conservamos moi grata lembranza.

CONSELLO DE GALIZA
Buenos Aires, 6 de outubro de 1947.
Sr. D. Manuel de Irujo
París
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Meu querido amigo:
A miña muller e máis eu visitamos a túa nai, que é extraordinariamente simpática.
Atopámola rodeada de netos e nun ambiente que a min se me antollou feliz. É cuspida a

ti, e malia os seus moitos anos, ten a alma limpa e nova. Mostrounos varias fotografías
do casamento da túa filla e eu emocioneime ao verte con cara pensativa. Coido que a
farías feliz se te decidises a vir a Buenos Aires. A min tamén me farías feliz. Quedamos
encantados desta visita, que non será a derradeira.
Ti fuches o meu grande amigo de París, á parte da vella e entrañábel amizade que nos
une, e tes dereito a queixarte do meu silencio. Pero eu asegúroche que ando como
maleta de tolo desde que cheguei a Buenos Aires. Non me deixan nin respirar e eu quería
escribirche unha carta moi longa, que iniciase entre nós un frutífero intercambio de
impresións, a ver se logramos abrir algunha luz no escuro problema hispano, para ben
dos ideais que, quéirase ou non, enlazan os nosos pobos. Poño, pois, o papel na máquina
e dispóñome a teclear de firme, falando en parolada irrefreábel, como cando ía verte os
luns. Hoxe é tamén luns.
Recibín a túa carta dirixida a Just, da cal xa fixen uso, e máis tarde recibín un informe
confidencial, que aquí só eu coñezo. Conste que ao ler a primeira sospeitei o que no informe
se aclara. Polo que se ve, o Sr. Albornoz non puido esquecer a derrota que os galegos
lle fixemos sufrir en Montevideo, cando veu aquí como representante da famosa Xunta
Española de Liberación. Pobre Pinocho! Como consecuencia da túa xenerosidade para
comigo, escribinlle a Don Diego unha carta de carácter íntimo -cuxa copia che achego-,
pola que saberás da nosa actitude respecto ao novo goberno e á próxima reunión de
Cortes. Tamén che inclúo copia dun escrito dirixido ao Sr. Albornoz e redactado, case
espontaneamente, polas principais entidades galegas de Buenos Aires. A miña acción
circunscríbese, polo de agora, ao núcleo do Prata, que atopei desbordado dos camiños
prudenciais, e cando todo estea en regra, lanzarémonos sobre os demais grupos de
América, deixando tranquilos e no seu propio prebe os cinco ou seis galegos que aí bracean.
Coñezo perfectamente o estado actual de Galiza, tanto das súas organizacións
clandestinas como da súa vida e inquedanzas, pois non en van veu a Buenos Aires quen
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podía informarme a conciencia de todo iso, e non en van xa está entre nós quen foi alá
ex profeso para se informar, e informouse a fondo de todo. O primeiro que se destaca en
ambos os informes é a prosperidade material de Galiza, que causará abraio o día que se
normalice a situación de España e se poidan facer comparacións. Isto fortifica, como é
natural, as nosas esperanzas, pois a riqueza que alá se desenvolve actualmente servirá
para vivificar a política galeguista ao producirse a pugna dos intereses rexionais, do
mesmo modo que a pobreza de antes só servía para deprimir os devezos da nosa política
privativa. Pero de ambos os informes tamén se destaca un motivo de fonda preocupación:
nos montes galegos andan moitos lobos organizados en mandas, e as xentes do pobo
témenos e adoitan identificalos cos políticos desterrados, mesmo cos que sempre demos
probas de sensatez. Eu penso nesas mandas de lobos -non pensaría nas organizacións
capaces de producir unha folga de obreiros ou calquera outro alarde de resistencia digna
de respecto- pois se Franco non os extermina de raíz, será porque lle convén deixar
latexante esa mostra de perigo oriental; pero se é impotente para exterminalos, non vexo
como poderá restabelecerse en España unha República democrática de tipo occidental.
Isto lévame a discorrer sobre a pugna que está aniquilando a ONU e as ilusións que
sobre a súa axuda poderiamos manter nós. Eu vexo claro que non se pode dividir Europa
en dous compartimentos, trazando unha liña divisoria entre o Oriente e o Occidente,
como se trazou a liña ideal do ecuador para dividir o Globo en dous hemisferios. Pero se
chamamos Oriente á zona de influencia rusa e Occidente á de influencia norteamericana
(agora Inglaterra pouco conta), non hai dúbida de que a fronteira xa se estabeleceu. Esa
fronteira é o Atlántico; e ao novo Occidente interésalle manter a salvo do perigo soviético
o grande peirao de Europa, é dicir, a Península ibérica, tanto pola súa posición xeográfica
de avanzada occidental como pola súa influencia sobre a América latina. Isto é evidente.
Teñamos en conta que a política monarquizante de Inglaterra fracasou en España ao
caeren, despois da caída do goberno Giral e a posta en escena do seu Don Juan, todas as
bambolinas do teatro preparado para a fición, como se derrubou, despois do referendo
franquista, a idea claudicante do plebiscito para dilucidar se España é monárquica ou
republicana. Agora só fica en pé a idea norteamericana, exposta por Hayes, contra o
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restabelecemento da República, contra a restauración da monarquía, pois para os seus
plans só lle convén a continuación de Franco mediante calquera promesa de evolución
cara ao réxime democrático. Esa evolución pode ser tan lenta que tarde máis dun século
en se realizar, o cal nada ten de molesto para quen favorecen a evolución democrática de
Trujillo e outros ditadores. Ante esta realidade encontrámonos; e quen comprometeron a
causa republicana coa idea do plebiscito, arruinando as institucións legais da República,
volverán fracasar coa idea do goberno provisional para opoñelo á continuidade do réxime
franquista, porque un goberno provisional sería incapaz, a xuízo do novo Occidente,
de reprimir e conter o avance dos comunistas na fronteira pirenaica. Así, coido que os
que non se aprestaron a defender o goberno Giral veñen ser tan responsábeis como
os que o derrubaron, porque aquel feito significou a bancarrota do republicanismo,
ficando satisfeita a política norteamericana, mil veces peor que a inglesa. Que queda
para salvarnos na política rutineira dos españois? Queda Prieto coas súas maquinacións
trasnoitadas -triste parodia de Lerroux- e quedan os comunistas coas súas mandas de
lobos nas zonas montañosas de España, para xustificar de varios xeitos a permanencia
indefinida de Franco. Con este longo parágrafo fica explicado un concepto que aventurei
na carta dirixida a D. Diego.
Non me enfureceu o veto de Albornoz porque non temos o menor interese en acompañalo.
Non o tíñamos tampouco en acompañar a Llopis, porque presentíamos a sorte que
correrían os seus acompañantes. O que me molesta é que aí non se decaten da forza que
representan os galegos de América e que non se estime como é debido o meu regreso
á Arxentina. “Ese país está moi lonxe”, mandoume dicir Don Diego, querendo indicarme
que eu troquei os ollos polo rabo ao deixar París por vir a Buenos Aires. Parece mentira
que este grande estadista republicano, que viviu en América, non saiba que este país é
o máis achegado a España e que de ter faltado aquí a lealdade dos galegos, xa estaría
entronizado en todo Sudamérica o imperio espiritual de Franco, ou sexa a Hispanidade,
que é o mesmo. Se os estadistas republicanos son tan materialistas que só contan coas
distancias xeográficas para medir as relacións dos pobos, ben se comprende que me dean
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por perdido ao desaparecer da súa presenza física. Pero eu rexurdín ao vir a este país,
como estaría moralmente enterrado se permanecese por máis tempo sufrindo as parvadas
que cometen os republicanos. Lembrarás que xa me decidira a prolongar a miña estadía
en París até despois da asemblea xeral da ONU, con obxecto de asistir ao renacemento
ou á derrota das institucións republicanas, e sorprenderache como de súpeto me entrou o
formigo no corpo e escapei a toda présa. Este apresuramento obedeceu a unha idea moi
corda, segundo coido.
A chegada de Prieto e o estado máis que vacilante dos republicanos, fíxome prever a crise
do goberno Llopis e a solución ridícula que se lle debería dar. Ti sabes moi ben como eu
pensaba que o segundo Goberno era peor que o primeiro, pero que o terceiro sería o que
os comerciantes chaman unha “liquidación por fin de tempada”. Pois ben, o feito de eu ficar
aí podería facer crer que eu desexaba un posto no terceiro Goberno, como alguén creu
que me doera non entrar no segundo; e por iso apureime en saír de aí. Resultou o que
tiña que resultar e eu cheguei a Buenos Aires a cuberto de toda sospeita necia e con plena
autoridade para axuizar os feitos acontecidos, pois sábese que a miña permanencia en París
despois da caída de Giral, obedeceu a unha petición de D. Diego e ao desexo de asistir á
xuntanza de Cortes que consagraría o goberno Llopis, xuntanza na cal pensaba quitar a
espiña que aínda levo chantada. Non houbo tal xuntanza e a miña paciencia demostrou
que non se esgota. Entón baixouse ao terceiro chanzo e vós xa non vos atrevedes a ir
máis abaixo. Os bascos e cataláns xa non están no Goberno da República (ese é tan
Goberno como o outro, aínda que estea presidido por Albornoz), e todos supoñen que
a vosa ausencia obedece aos mesmos motivos que tivestes para non lle prestar axuda
a D. Augusto, pois llela prestastes a Llopis, e así aparecedes enlazados ao interese dos
socialistas. Eu creo que a cousa é moito máis complicada do que parece, como explicarei
noutro parágrafo; pero en tal negocio non levamos nós, os galegos, ningunha participación,
porque todo o mundo cre que nos deixastes á deriva, aínda que iso non é exacto. Entón,
rota a solidariedade de bascos e cataláns cos galegos, queda o Consello de Galiza, que eu
presido, en liberdade para tomar determinacións respecto á próxima xuntanza de Cortes, xa
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convocada. Nós non asistiremos a elas, porque non sabemos a finalidade que se persegue e
por nada do mundo desexamos servir de comparsas de ninguén; pero ademais, sentímonos
ofendidos, e aínda que as Cortes son cousa distinta do Goberno, sospeitamos que neste
momento se identifican como a insensatez e a claudicación se uniron para derribar a Giral.
Nós xamais nos consolaríamos por asistir aos funerais da República, que iso e non outra
cousa é o que se pretende, a xulgar polas intencións declaradas de Prieto e o desexo de
evasión legal que abrigan os republicanos. Non; os galegos non queremos entrar nunha
gabarra que se afunda a ollos vistas.
Vou copiar dun caderno de apuntamentos o que escribín hai máis dun ano: “A composición
das Cortes desterradas non reflicte a estrutura orixinaria, é dicir, non conserva o equilibrio
de forzas extremas con que se caracterizou ao nacer. Ao desterro só viñeron os elementos
representativos da esquerda e parte do centro, pero non da dereita; e, polo tanto, a
representación das Cortes exiliadas resulta incompleta e unilateral. Conta -iso si- cos
maioritarios e decisivos, en número capaz de cubrir o quórum regulamentario, como se
comprobou na xunta de México; e a desintegración do Parlamento electo en 1936, por
ausencia voluntaria ou forzosa das dereitas, non é defecto imputábel ás esquerdas que
sofren desterro. As Cortes perderon os elementos que compuñan a oposición de antes
-cousa moi de lamentar-; pero, por desgraza, non deixou de se formar no exilio unha nova
oposición, capaz de traizoar á República, de modo que o equilibrio inicial das Cortes xa
está, en certo modo, restabelecido. Hoxe o republicanismo español ten unha esquerda, un
centro e unha dereita nas Cortes que o simbolizan. Agora ben; responde a composición
parlamentaria do exilio á opinión maioritaria actual de España? E, supoñendo que o pobo
español conserve o mesmo republicanismo reflectido nas eleccións de 1936, hai algunha
seguranza de restaurar todos os partidos da esquerda e do centro na mesma proporción
en que están representados no exilio? Porque non é improbábel que algúns elementos
que hoxe vociferan en nome do que representaban en 1936, xa non representen nada.
Supoñamos que o signo esquerdista das Cortes de 1936 se volva reproducir nas Cortes
futuras; pero ese feito non o decidirían os homes de partido, senón a masa de electores
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independentes, que é quen decide o triunfo de quen saben gañar mellor a súa vontade;
e aínda que os partidos maioritarios rexurdisen coa potencialidade que tiñan antes, non é
seguro que a opinión popular renove o crédito que lles concedeu en 1936. A estas dúbidas
poden engadirse algunhas afirmacións incontrovertíbeis: os pobos só son soberanos no
día das eleccións, e o pobo español, ao escoller os seus deputados en 1936, non tivo a
intención de lles outorgar un título vitalicio. Por outra parte, os mandatos do pobo en
España foron sempre tan precarios, que abonda lembrar como en cinco anos de vida legal
republicana houbo tres eleccións de deputados a Cortes, que deron por resultado outras
tantas lexislaturas de signo político enteiramente diferente. E, polo tanto, sería parvo crer
que ao cabo de once anos de silencio democrático forzoso, a opinión española se manteña
estacionada, despois do que alá e fóra de alá ocorreu. Pero se a nosa fantasía nos levase a
crer que haberían de nos reelixir os mesmos electores de 1936, sempre quedaría en dúbida
para nós a opinión dos novos cidadáns, que non tiñan voto cando estalou a guerra civil
e que hoxe, coas súas once promocións, forman longamente toda a mocidade española,
mocidade que é seguro que nin sequera lembra os nosos nomes, porque o silencio xera
o esquecemento. Creo, pois, que teñen razón os que din que as Cortes desterradas só
representan un estado afastado da opinión democrática de España; pero represéntana
en grao tal que, de se perpetuar o noso exilio, no último deputado sobrevivente residiría
o derradeiro vestixio da soberanía popular española. Para pensar así é preciso que
consideremos os deputados tal como foron escollidos polo pobo -o pobo non escolleu
partidos, senón persoas- e que prescindamos do aparello regulamentario, posto que as
Cortes non poden lexislar fóra do propio territorio e o seu carácter é máis profundamente
moral que legal. Prescindamos, pois, dos grupos, minorías e comisións, para retroceder
ao día en que se recoñeceron as nosas actas, antes de se organizar o Congreso, é dicir,
tal como saímos das urnas e tal como aínda podemos desempeñar algunha función útil.
As Cortes desterradas, en realidade. quedaron reducidas a un conxunto de persoas que
forman un corpo político-moral, que só serve para gardar, manter e defender a legalidade
republicana. Disto a utilizar as Cortes no xogo insensato dos partidos... (seguen os
razoamentos até concluír que o Goberno non debería fundarse sobre os partidos, agora
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divididos, que sobreviven no exilio e cometendo a torpeza de valoralos polo que pesaban
en 1936). Como ves, nin tomo moi en serio a miña acta de deputado, nin creo que a estas
alturas poidan as Cortes servir para nada bo. Ben está que se reunisen en México para dar
autoridade ao goberno da República, nado entón; pero alá deberon acabarse as xuntanzas
de Cortes, mantendo a existencia daquel mesmo Goberno, suxeito, claro está, ás mudanzas
parciais que a súa misión aconsellase. Respecto á finalidade que se persegue coa xuntanza
próxima, non se pode desdeñar a vacilación dalgúns sectores principais do republicanismo,
antes decididos a manter contra vento e marea as institucións republicanas no exilio. Se a
incapacidade política dos partidos sobreviventes se delata no feito de non ter atopado ou
non ter sabido atopar homes firmes para o goberno Llopis, descargando sobre o presidente
da República toda a razón da súa existencia e a responsabilidade de todo canto fixo ou
deixou de facer aquel Goberno; e agora convócase os deputados, non o tendo feito antes,
para avalar o Goberno anterior, xusto é que se pense mal, coñecendo a intención derrotista
dalgúns e a insensatez dos outros. Conta, ademais, con que na convocatoria, extraordinaria,
todo se di menos o obxecto da xuntanza. Por iso ninguén terá dereito a xulgar a nosa
ausencia como un acto caprichoso, máxime cando os bascos e cataláns, que están ao pé do
canón, se manteñen pechados en si mesmos.
Ti fuches testemuña de cómo eu defendía a continuidade do primeiro Goberno, antes de se
producir a crise, e cómo os meus sensatos prognósticos se perdían na indiferenza de quen,
ao parecer, só me escoitaba por cortesía. Ti fuches testemuña de cómo eu defendín aquel
Goberno ao producirse a crise no Consello de Ministros e cómo quedei só, a pesar de que
tiña toda a razón, pois coa caída de Giral se iniciaba o derrube do republicanismo. Pois ben,
aqueles prognósticos meus estanse cumprindo, desgrazadamente, con evidente perigo para
as nosas causas nacionais, e vasme permitir que che diga que os que se deixaron arrastrar
por aquela inicua conxura non gañaron nada e, se cadra, paguen caro o seu engano.
É verdade que Llopis non resultou o que eu supuña; pero D. Diego enganouse de medio
a medio ao xulgalo capaz de resistir, en ben da República, os mandatos entreguistas do
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seu partido; e, a fin de contas, ao declinar a presidencia que desempeñaba, caeron todos
os seus acompañantes, como caerían na deshonra se Llopis resultase un home sen honra.
Gañaron algo os que acompañaron a Llopis? Gañaron algo os bascos e cataláns ao preferir
un Goberno rexido polos socialistas e no cal non se lle daba cabida á representación
de Galicia?. Ti fuches testemuña de cómo eu temía a caída de Llopis e como sempre
dixen que, despois da barrabasada cometida, o sensato era soster e fortificar o segundo
Goberno até o facer digno sucesor do primeiro.
Pois ben; xa caeu o segundo Goberno, só porque así o dispuxeron os socialistas de Prieto,
e xa se constituíu o terceiro, tal como eu o anunciei, é dicir, cun Goberno minúsculo e un
presidente aparvado. A cousa permitiríame sentirme algo vaidoso, se non me afectara tan
seriamente, e non estivese a ver que a vós tamén vos afecta.
A min paréceme -perdóame se erro- que vós permanecedes fóra do Goberno Albornoz
porque prevedes o seu fracaso, a parte de que a vosa entrada nel non agradaría aos
socialistas e isto lévame a crer que non fun tan inxenuo como semellaba ao deixarme
levar polos meus instintos. Neste punto debo confesarche que admiro o voso tesón, a vosa
agudeza, a vosa extraordinaria organización, única no campo republicano; pero creo que
polo prurito de estar sempre ao día en todas as cuestións que se suscitan, sufrides por iso
unha sensación falsa de seguranza, que algunha vez vos impide ver o mañá.
Sen ánimo de ofendervos, pois ben sabes canta estimación sinto por vós, creo que vos
achades agora nunha encrucillada perigosa, sen saber o camiño que pode conducirvos
ao éxito. Desde entón, non dades dous patacóns pola sorte que espera a Don Álvaro e a
Don Diego; pero imaxínome que comeza a tentarvos o demo... Digo isto porque chegou
ao meu coñecemento un escrito moi autorizado dos cataláns, en que se di que se senten
identificados cos bascos e que ambos vos mantendes á expectativa, observando a boa ou
mala fortuna de Prieto antes de vos unir a el... Isto é moi grave, querido Irujo, porque ben
está non acompañar os insensatos, pero nin sequera é conveniente asistir aos claudicantes,
porque no mellor dos casos non seriades un bo exemplo para os vosos sucesores políticos.

526

Olla: se Prieto tivese nas súas mans a seguranza de derribar a Franco, aínda que para
iso fose indispensábel eliminar previamente todo externo vestixio do republicanismo, eu
xustificaría o que está a facer, pero non o acompañaría xamais. Agora ben, se Prieto non
conta con esta seguranza, eu dígoche que non me cansarei de lle chamar traidor, a el e
a todos os seus axudantes, en todo o que me quede de vida. Prieto afundiu a República
crendo favorecer ao seu partido, e agora está a afundir a causa republicana pola mesma
razón. Non nego que Prieto ten vista de lince, pero é un detestábel condutor, posto que
os seus propósitos, sempre preñados de paixón e odios irracionais, non desembocan máis
que na catástrofe. Polo seu resentimento con Don Diego mereceu o aplauso dos nosos
inimigos; pero a súa chamada aos monárquicos está a espertar en todos os campos unha
recia protesta. Coñecedes aí a repulsa do ABC (12 de agosto), pero coido que non chegou ao
voso coñecemento a resposta do xornal YA (7 de setembro), cuxo último parágrafo di así:
“Ten moita razón Indalecio Prieto nas súas diatribas contra os seus antigos compañeiros de
Goberno. Nós subscríbemos todos os seus conceptos cunha excepción; que o mundo enteiro
saiba que na lista de acusados debe figurar en lugar preferente o propio Indalecio Prieto,
que se nos mostra tan implacábel acusador”. Non; os monárquicos xamais se unirán aos
socialistas, nin para derribar a Franco e restaurar a Monarquía, posto que as maquinacións
socialistas só teñen por obxecto facer rexurdir o seu partido e o sindical que lles serve de
peaña, de modo que se o Caudillo lles ofrecese esta resurrección non dubidarían en se
entender con el, como non dubidaron en se entender con Primo de Rivera e agora buscan a
compaña dos monárquicos. Eu non concibo que os coñecedores e sufridores da hexemonía
socialista na República do 31 se poidan sumar a Prieto en tan triste conxuntura como é
a presente. Vimos como Lerroux quería facer medrar a base da República, atraendo a Gil
Robles, co cal é posíbel que se evitase a guerra civil; e vimos como Prieto encolleu a base da
República, empurrando a Lerroux cara aos brazos de Gil Robles. Vimos como os socialistas
non acataron o veredicto popular nas eleccións do 33, lanzándose a unha insensata revolta,
derribando a D. Niceto con vergoñosa aquiescencia de Azaña, todo o cal é posíbel que
precipitase a guerra civil, ou polo menos así o cren moitos. Agora vemos a Prieto facendo
de Lerroux e buscando os brazos de Gil Robles, con evidente cinismo e falta de perspicacia
política, pois non logrará nada do que pretende. É, pois, preciso que se perdera a memoria
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ou o entendemento para crer que tan nefasto político teña a solución do problema de España
nas súas mans pecadoras. Considero igualmente enganado seguir polo camiño que abriu
Prieto e tratando de chegar antes ca el a unha meta que en realidade non existe. En todo
isto os galegos temos unha visión clara e terminante, porque sabemos que o triunfo de
Prieto, ademais de ser imposíbel, non nos daría máis vantaxes que as de tornar á hexemonía
socialista, cos seus egoísmos persoais e de partido. Digo isto no momento de saber que
tres rapaces galeguistas foron condenados a trinta anos de cadea por simples actividades
políticas, mentres que os lideres da famosa Alianza Democrática só foron condenados a seis;
pero co triunfo de Prieto, Galicia enteira sería condenada á pobreza anterior.
Entre Prieto e Franco non sabemos a quen escoller. Xa sei que Prieto non é santo da
vosa devoción, como Lerroux non o era dos cataláns; pero os nosos caciques sempre
foron galegos, e non comprenderíamos que vacilasedes ante os temerarios propósitos
do cacique de Bilbo, aínda que niso perigase a unidade actual das forzas bascas,
representadas no voso Goberno.
Espero que non tomarás a mal estas expansións miñas que a túa amizade saberá
desculpar; e antes de pór punto a este parágrafo direiche que prevexo un desastre con
motivo das Cortes convocadas, porque con elas se acaba o diñeiro de que dispuña o
Goberno, a non ser que se arbitraran novos fondos. Prevexo, ademais, que D. Diego, na súa
desesperación, pode chamar a Negrín, renunciando ipso facto á presidencia da República,
caso en que teríamos como xefe do Estado ao ínclito Fernández Clérigo ou ao inefábel
Jiménez de Asúa, que pensa saír para esa con obxecto de dirixir os debates parlamentarios.
Con isto e con que Prieto fracase nos seus propósitos de derribar a Franco, teremos
feito as dez últimas. E escuso dicirche que aos galegos nos doería moitísimo vervos
complicados nese desastre, podendo salvarvos e salvarnos pois, sen comelo nin bebelo, os
galegos contribuiriamos a pagar culpas que de ningún xeito nos poden ser imputábeis.
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Coa caída do Goberno Giral derrubouse a fe dos republicanos exiliados, pois desde entón
comezaron a repatriarse a moreas, perdendo a vergoña que antes lles impedía entrar nun
Consulado de Franco para obter pasaporte. Esa moda francesa xa chegou a estas terras e
todos a practican sen o menor rubor. A moitos emigrados oínos dicir: “Quero ir alá, pero
mentres non se restableza a República non debo facelo “; pero agora van, e veñen despedirse
de min, ofrecéndoseme a levar algunha carta, encargo ou o que sexa. Isto produciuno o
declive do republicanismo oficial, que se complica indubidabelmente coa amoralidade que
baixa das alturas diplomáticas. Pois ben; eu presinto que o fracaso das maquinacións angloprietistas derrubará as últimas ilusións que aínda conservan os republicanos do interior. E
todo isto debémosllelo aos que combateron a Lerroux e agora o imitan con menos siso e peor
intención; pero de semellante delito non se libran os que non quixeron enfrontarse con Prieto,
soportando, inclusive, a súa vesánica maldade. Non dubido que a nosa ausencia das Cortes
se interprete como unha nova torpeza política, cando é unha nova proba da nosa tradicional
cautela; pero nós non estamos dispostos a tomar parte en ningunha outra farsa republicana,
e se aínda non abrazamos o separatismo é porque aínda non estamos seguros de contar
co asentimento da maioría do noso pobo. Pero se esa non é a nosa actitude presente, será
polo menos o noso norte ideolóxico, pois xa non penso ocultar ningunha verdade que sirva
para espertar novos resentimentos na alma galega, contra o resto dos españois. Escribirei un
segundo tomo de Sempre en Galiza, coa crónica exacta e documentada de todo canto ocorreu
desde que a miña terra perdeu a súa liberdade, e se non chego a ver o pobo galego cos puños
apertados, espero que o verán os meus descendentes políticos. Acabouse a compracencia do
galeguismo militante. E as Cortes parécennos tan inconsistentes coma os partidos políticos, os
homes de prol da República ou da Monarquía e toda a España cigana, fenicia, ibérica e bérber,
que de todo ten menos de europea e limpa. Nas Cortes ofendéronnos de xeito imperdoábel:
supresión da Comisión de Estatutos, para que non se puidese examinar o Estatuto de Galicia
e se chegase á aprobación da nosa demanda; desaparición do Estatuto galego entregado en
mans do presidente das Cortes, segundo manifestación do oficial maior, Sr. Cuevas; nova
entrega do Estatuto, por Emilio González e eu, que foi atopado nun lugar oculto do arquivo das
Cortes en Madrid; presentación do Estatuto na sesión de Montserrat, grazas a unha artimaña
miña, pero coa indignación do Goberno e as minorías parlamentarias; negativa da minoría
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socialista a designar os seus representantes na Comisión de Estatutos que naquela sesión se
acordara restaurar cando o Estatuto galego tomou estado parlamentario; supresión do diario
de sesións daquela xuntanza e da seguinte, para que non ficase rastro da presentación do
Estatuto galego; loita na sesión de México e acordo de formar a Comisión do Estatuto galego
porque só tiña un carácter simbólico...; destrución do Estatuto galego en París, realizada polo
Sr. Cuevas, e negativa do Sr. Fernández Clérigo a ventilar este asunto, etc. etc.
E, por último, designación do Sr. Cuevas como ponte do estudo que ti lle encomendaches á
comisión xurídico-asesora sobre o dito Estatuto. Todo isto é demasiado sensíbel para que nós
llo ocultemos ao noso pobo, que na súa hora saberá telo en conta. Non sería tan leal amigo teu
como son, se che ocultase as miñas dores e o formidábel efecto que causan as miñas palabras
de verdade. Onte mesmo estiven en tres actos onde pronunciei outros tantos discursos, e
podo asegurarche que os meus paisanos se senten unidos como xamais o estiveron e máis
fortes que antes, ao revés que lles ocorre aos demais grupos españois, porque os galegos non
participamos do desalento que corroe os remolcados... Nós confiamos no noso seguro porvir
e dispómonos a camiñar sos cara a el, xa que ninguén, polo visto, cadra coa nosa orientación.
Non sabes ben o favor que nos fixo o veto de Albornoz. En fin, os galegos republicanos
coñecemos a limpa e exemplar actuación de Eduardo Chao na primeira República, e co que a
el lle ocorreu e o que a min me ocorreu na segunda, temos abondo para emprender un novo
camiño. Se non acertamos afundireime eu só; se acertamos salvarase Galicia.
Despois de tan longos parágrafos xa é hora de chegar a unha conclusión que che interese.
Non podo ocultarche que se a nosa forza se basease na unión dos partidos que actuaron en
Galicia e se chegásemos a unha unidade galega plasmada nun Goberno propio, faríamos
probabelmente o mesmo que vós fixestes e facedes. Se conseguísemos o beneplácito dos
socialistas galegos -sector moitísimo máis pequeno que o basco- tal vez nos desatenderiamos
da solidariedade natural e lóxica que con vós e os cataláns nos obriga, pois a unidade galega
nos importaría sobre todo o demais. Galeuzca sería entón para nós un papel mollado ao
comparala coa unidade circunstancial reflectida no Goberno de Galicia. Esta é a pura verdade;
pero nós cometeríamos unha grande torpeza ao caer na política de remolque, trocando os
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ideais dunha futura grandeza polas precarias e aparentes vantaxes dunha unidade insostíbel
en tempos normais. Venderíamos o mañá polos dous pataconciños que vale a hora presente.
Cederíamos unha causa chea de posibilidades por un éxito momentáneo.
E se por manter unha unidade efémera nos embarcásemos con insensatos para naufragar con
eles, xamais seriamos perdoados. Agora ben, os galeguistas fundamos a nosa organización
exterior na confianza de poderosas entidades de emigrados e tal vez non contemos
co beneplácito dos partidos que só teñen unha historia -non certamente envexábel-.
Non tratamos de nos impor ás organizacións máis ou menos efectivas do interior; pero
infundímoslles respecto e estamos en vésperas de chegar con eles a un acordo entrañábel. Os
galegos, pois, non contamos cunha unidade interior e exterior tan sólida como a basca; pero
máis verdadeira que a dos cataláns, pois o seu Goberno autónomo -non certamente avalado
polo seu Parlamento, no cal se diferenza de vós, posto que non o tendes- foi desautorizado
polos partidos de dentro e goza de moi poucas simpatías no exterior. A nosa personalidade,
pois, tiña que manifestarse de modo distinto ao voso e ao dos cataláns. É verdade que a forza
galega emigrada non logrou facerse valer e respectar; pero témola de modo extraordinario,
ao comparala coas ficcións do republicanismo español, e o noso porvir é claro como a luz
do día. Nós podemos envexar os medios e as circunstancias favorábeis con que contaron
os demais; pero estamos satisfeitos do noso progreso e non envexamos a situación actual
de ninguén. Non quero lembrar as vicisitudes por que atravesou a idea galeuzquiana, todas
elas cargando sobre a parte galega, que era a máis entusiasta, a máis necesitada nestes
momentos, se se xulgan as cousas de lixeiro; pero, sen dúbida, a máis esencial para a futura
seguranza de Euskal Herria e Catalunya. Non quero discorrer sobre o papel que os tres pobos
desempeñarían nunha España redimida do vello centralismo, tan aferrado á idea monárquica
e ao interese da conxunción republicano-socialista, nin vou insistir acerca do papel que Galicia
representaría no propósito de xuntar os dous Estados peninsulares. Referireime soamente ao
porvir inmediato que tería Galeuzca se, como eu creo, se afunden as institucións republicanas
creadas no exterior. Esgotarei as poucas dúbidas que me quedan respecto a este afundimento,
para pintar o perigo que corren os que non participan da miña crenza. Pode ocorrer que non
desapareza por enteiro o Goberno da República, nin as Cortes, nin nada. Pode ser que o
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Goberno se transfigure nunha Xunta, con diñeiro abundante (para iso viven no desterro dous
socialistas que posúen ilegalmente cadanseus tesouros) e que as Cortes se convertan nunha
convención de compadres ao servizo de calquera dos dous poderosos socialistas. Pois ben, isto
non quere dicir que se manteña con toda enteireza a idea republicana, mediante institucións
acreditadas no exilio para soster a mesma bandeira que se enarborou na guerra civil.
Calquera cousa que saia da próxima xuntanza das Cortes diferirá daquel Goberno avalado en
México e derribado en París, ao que lle prestaramos asistencia e apoio. Pois ben; se o que saia
das Cortes acertase a derribar a Franco e a substituílo no poder, non creo que fose para ben
dunha nova España, capaz de dar satisfacción ás aspiracións naturais dos nosos pobos. Pero
se fracasamos, como é o máis seguro, afundiríanse os ideais comprometidos en tan perigosa
aventura. En fin, creo que o peor de todo será que se sosteña a agonía do republicanismo
claudicante con balóns de oxixeno propinado polos socialistas e adquirido con fondos de Prieto
ou Negrín. Non sería preferíbel que se afundise todo dunha vez para ver se das cinzas podía
xurdir algo novo? E que é o que podería xurdir? Imaxinémonos que se asinase o pacto de
Galeuzca e que a solidariedade de bascos, galegos e cataláns fose un feito real e tanxíbel,
nobremente manifestado en México e sostido en París, cun programa de acción proclamado
sen sordina, cun ideal peninsular difundido nos medios internacionais e un martelo constante
sobre a conciencia dos demais españois. A este respecto desexo que lembres o moito que
traballamos os de Buenos Aires, coa nosa revista e os nosos proxectos. Pois ben, a estas
alturas estaríamos en condicións de recoller a bandeira republicana e democrática que os
demais abandonan ou sosteñen por puro compromiso; e só nós seriamos capaces de erguer
a causa de todos polo prestixio da nosa propia causa e a orixinalidade do noso movemento.
Aínda me doe ter oído esta frase: “Sería un erro volver á política de Galeuzca”, porque a
política de Galeuzca nunca se practicou e é o único que falta por ensaiar. Quen considere
que Galeuzca é un ideal sen futuro inmediato, algo así como a Hispanidade declamada polos
crioulos americanos, está enganado; e quen considera máis vantaxoso andar en todo e estar
en todo, vivindo das actualidades que até hoxe nos ofreceron os exiliados españois, perdeu
o tempo. Claro está que eu non tería automóbil para andar polo centro da rúa e que por
sentido estético xamais sería un ciclista deses que andan sempre agarrados aos camións;
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pero non é verdade que eu chegase tarde a ningunha parte onde me conviñese estar. Non;
os galegos éramos e somos galeuzquianos porque sempre entendemos que non había nada
mellor para entrar na política española e dominala. Non hai dúbida de que Galeuzca pode
estorbar, como algunhas veces nos estorban a dignidade e os escrúpulos morais, pero eu
estou seguro de que no xogo castizo da política española vós non superariades aos políticos
galegos da Monarquía, que se contentaban con que lles chamasen “listos”. Galeuzca foi a idea
máis grande que xurdiu en España desde hai máis dun século, e a máis fácil de practicar;
pero bateu a pouco de nacer con... o que non me atrevo a dicirche por escrito. Galeuzca tiña
asegurado o éxito a longo e a curto prazo, e quen a abandonou por chegar máis pronto á
meta... enganouse. Existe un Goberno basco representativo de todos os partidos e sindicais
de Euskal Herria; existe un Goberno catalán, representativo dos partidos cataláns desterrados
de Catalunya; pero eu non vexo os seus éxitos ao tratar cos demais españois, nin vexo as
esperanzas que poidan fundar sobre o comercio que tiveron cos republicanos... Galeuzca era
o que os españois temían e, por iso mesmo, debeu sosterse, aínda que non existisen outros
motivos máis altos. Que os fins de Galeuzca estaban demasiado lonxe? Pois eu digo que este
sería o intre de aparecer no mundo como sostedores da única e grande solución do problema
peninsular e tal vez tivésemos máis fortuna que os republicanos de profesión, matadores de
dúas repúblicas. Os bascos, galegos e cataláns ergueriámonos contra os claudicantes e os
insensatos, opoñéndonos á couza que está corroendo Europa. E se a nosa causa non triunfase
de momento porque tivese tan poucas probabilidades de éxito como tiveron os legalistas e os
entreguistas, sempre quedaría en pé a razón dunha Iberia racional encarrilada cara aos novos
tempos, que fatalmente han de vir. En fin, se triúnfan os inimigos de Galeuzca (sen o voso
apoio non triúnfan), continuarase a Historia de España.
Admiro a continuidade do Goberno basco; pero sería conveniente que o Goberno basco
estimase a continuidade en liña recta do galeguismo que eu represento no exilio, e que en
momentos críticos non foses ti só lembrarnos con afecto. Nada che digo de como agradecemos
as túas intervencións no noso favor.
Perdóame a lata e desculpa a miña sinceridade. Abrázache o teu leal amigo. CASTELAO
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Capítulo LII
Monárquicos, socialistas e republicanos
O cambio de actitude fronte á ditadura franquista protagonízano os Estados Unidos,
que tras o golpe de Praga (20 de febreiro) coñecen cal vai ser a realidade estratéxica
da guerra fría. Non obstante, ante as presións europeas, España queda excluída do
gran programa de reconstrución económica chamado Plan Marshall (2 de abril). Os
republicanos, pola súa parte, necesitados de manter en pé as institucións, reúnen a
Deputación permanente da República. A axencia de noticias do Goberno basco (OPE) dá
conta deste evento así:
París.- Con asistencia dos representantes de todos os grupos parlamentarios, reuniuse a
Deputación permanente das Cortes da República, en virtude dunha petición subscrita por
cinco deputados na cal solicitaban unha convocatoria urxente e a presenza do xefe do
Goberno antes de emprender a súa viaxe a Venezuela.
O Sr. Albornoz escusou a súa asistencia pola présa da súa marcha para asistir á toma de
posesión do presidente de Venezuela, Sr. Rómulo Gallegos. O xefe do Goberno prometeu
pórse en contacto coa Deputación permanente inmediatamente despois do seu regreso de
Venezuela.
A sesión da Deputación prolongouse durante seis horas, durante as cales todos os
grupos expuxeron os seus puntos de vista en torno ao obxecto concreto da xuntanza, e á
situación política xeral. Resultou un importante intercambio de impresións que se cre que
pode ser moi útil para o futuro. Non se adoptou ningún acordo.
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O Sr. Jauregui, en representación da minoría parlamentaria nacionalista basca, sinalou en
varias intervencións que, de seguir o actual panorama da división das forzas democráticas
antifranquistas, se corre o grave perigo de que o réxime de Franco se prolongue por
tempo abondo. Que hai serios indicios de orde internacional que sinalan este grave perigo.
“Ante iso -dixo- cómpre facer un esforzo de superación por parte de todos para chegar
á elaboración dun programa de acción común e cadrar nun órgano capaz de realizar tal
programa. A concordancia entre elementos diversos só pode obterse a base de mutuas
e recíprocas transixencias. Deben superarse as incompatibilidades persoais, que resultan
mesquiñas, ante os sufrimentos dos nosos pobos. Diferenzas persoais máis graves
salváronse”.
Ao final da sesión lembroulles aos reunidos que o primeiro acto oficial serio para
reconstituír as institucións en México foi un telegrama conxunto dos presidentes de
Catalunya e Euskal Herria, en que se pedía ao presidente das Cortes que se puxesen en
pé as Institucións da República. Que o acordo adoptado por todos os partidos políticos
reunidos en México, no cal se lle pedía ao Sr. Martínez Barrio que convocara o Parlamento
para tomar posesión do cargo de presidente da República, foi proposto polos partidos
bascos, cataláns e galegos alá presentes e redactado e defendido polo representante do
Partido Nacionalista Basco. O órgano que nós cremos máis adecuado para realizar unha
política de acción común, -engadiu- é un Goberno da República, porque á forza da súa
lexitimidade se engade a de constituír un instrumento de acción interior e internacional
máis eficaz ao noso xuízo que o que pode representar unha simple xunta de partidos
ou de persoas”. Sinalou tamén que o Goberno actual da República, presidido polo Sr.
Albornoz, segue contando co apoio parlamentario da minoría nacionalista basca que lle foi
ofrecido ao constituírse, sen que até o presente este grupo modificase a súa actitude. Que
o Partido Nacionalista Basco manterá, sempre e en todo momento e situación, a existencia
e a acción intensa do Goberno de Euskal Herria, e por último que o PNV non é responsábel
das divisións e discrepancias dos demócratas hispanos, nin polo tanto das consecuencias
que se poidan producir de continuar por máis tempo a situación actual .-O.P.E.
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O último intento de reorganización das forzas de oposición no exilio pretendeu o
achegamento de socialistas e monárquicos e aínda no curso das conversas coñecen
con sorpresa a entrevista de Don Juan e Franco a bordo do iate Azor, en que tratan da
formación do príncipe Juan Carlos en España. Non obstante, a “sorpresa de agosto”
débese á publicidade dun comunicado de oito puntos de corte democrático, resultado dos
contactos socialistas-monárquicos coñecido como o Acordo de San Jean de Luz
Anteriormente houbera unha intensa actividade republicana. Boa proba diso é esta carta
de Lasarte a Jauregui onde ademais, Lasarte lle comenta a proposta feita a Martínez
Barrio sobre Castelao.
PARÍS, 9 de abril de 1948
Sr. D. Julio de JAUREGUI
BEIRYS
Querido Julio:
Particípoche, para coñecemento do E.B.B., do desenvolvemento da visita que Irujo e mais
eu fixemos esta mañá a don Diego Martínez Barrio.
Esta visita é consecuencia da exposición que fixo en Niza Valera a Irujo, despois da cal o
lehendakari nos suxeriu facer esta visita para complemento de información.
A visita comezou expondo Irujo, con certa amplitude, os termos da comunicación verbal
de Valera en Niza, e acabou dicindo que víñamos pedirlle complemento de información e
opinión, non ao presidente da República senón a don Diego, fundándonos no desexo de
colaborar nos seus propósitos.
O presidente Martínez Barrio contestou con amabilidade e amplitude. Fixémoslle algunhas
preguntas e interrupcións para provocar a exposición do seu pensamento. O resumo que
el nos manifestou é o seguinte:
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1º. Dixo que Albornoz chamará a Irujo probabelmente o próximo luns. Como
anteriormente Irujo dixera que o noso plan era visitar tamén a Albornoz, el reiterounos
o consello de que non o fagamos, pois sempre é máis forte a posición do demandado
que a do que fai unha oferta ou indagación.
2º. Deu por boa a referencia de Irujo dos propósitos de Albornoz segundo a versión
de Valera. Albornoz estivo dous días con el e deulle conta detallada do seu plan.
Ao referirse a el, o presidente fala como quen expón un criterio propio. Considera
que non é procedente de ningunha forma a inclusión do P.C. no Goberno. Albornoz
manifestouse partidario da incorporación dun socialista do grupo Negrín. Don Diego
razooulle a improcedencia desta inclusión despois de que o socialismo europeo
recoñeceu o presidido por Prieto. Cre que a Albornoz lle fixeron efecto estes
argumentos e outros. Tamén confirma que se lles ofreceu a incorporación ao Goberno
a Giral, Ordás e R. Funes. Dubida que o primeiro acepte. Ten agora unha situación en
México, e ademais a familia átao. O ser ministro obrigaríalle, cando menos, a algúns
desprazamentos que probabelmente lle farían mudar o seu plan de vida.
Gordón Ordás está decidido a vir así que o chamen.
R. Funes está tamén atado pola súa situación familiar e non cre que acepte o cargo.
3º. Don Diego non recolleu a indicación sobre a conveniencia de que se lle ofreza un posto
de ministro a Castelao. Explicou que Serra Moret foi chamado para que veña da vila
onde está, preto de Perpignan, a París co fin de se ver con Don Álvaro.
Da Ezquerra non se falou á parte dun momento en que se aludiu ao último discurso de
Tarradellas, e Don Diego dixo que o visitou o presidente Irla, quen lle manifestou a súa
desconformidade co citado discurso.
4º. A participación de Gordón Ordás na proxectada reorganización do Goberno aparece,
segundo as referencias de Don Diego, como de sinalada importancia. Semella que é
el quen suxeriu a Albornoz que non se faga unha distribución de carteiras, e que se
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reduza o volume de administración republicana, deixando como moito algúns ministros
á fronte dos servizos que se consideren que deben subsistir. Tamén parece que se conta
con Ordás como persoa que mantén unha boa relación con Prieto. Igualmente dixo
Don Diego que é probabelmente quen máis influencia poida exercer sobre Albornoz,
lembrando que en tempos da República fundaron o Partido Radical Socialista.
5º. Sobre a relación do Goberno co Partido Socialista presidido por Prieto, Don Diego dixo
que deben manter unha acción paralela. Ao manifestarlle nós que conviría dar unha
sensación máis avanzada de que existe unha coordinación entre a acción de ambos, Don
Diego, sen contestar directamente, dixo que a participación de G. Ordás no Ministerio
supón o asentimento de Don Álvaro, e que existe un acordo tácito de todos os ministros
para que, en canto mude a situación española actual, reconsideren a situación. Insinúa
que este acordo pode ser dado a coñecer aínda que non sexa publicado.
6º. Manifesta Don Diego que cre na existencia dun grave perigo de que Franco e Don Juan
acaben por se entenderen. Opina que a política norteamericana se orienta neste sentido.
Se a intransixencia de Franco se mantén para esta intelixencia, entón é cando o Plan
Prieto pode adquirir valor, pois a participación socialista valorarase como elemento
indispensábel para soster unha situación política normal.
7º. Cre indispensábel manter a mellor relación posíbel co Partido Socialista, pois en
calquera dos casos do futuro fronte ao sentido antisocial de fortes núcleos da opinión
española e do centralismo unitario e das forzas ultraconservadoras, será preciso unha
intelixencia das forzas republicanas do Partido Socialista e dos grupos autonomistas.
8º. Revela Don Diego unha preocupación porque o tempo xoga na nosa contra.
Non quere de ningunha forma que se produza unha crise no Goberno, senón que
desexa a reorganización nos termos proxectados. Por iso, desexa que todo se faga con
rapidez. Teme as cobizas dos comités de partidos para se oporen ao novo plan.
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Estas son, en esencia, as manifestacións de Don Diego.
A min paréceme que, en relación con elas, procede que se fixe criterio político e modus
operandi.
En relación co criterio, eu creo que a nosa fórmula debe ser o de dar apoio e participación
nun Goberno de personalidades sen representación de partidos, con tal de que entre un
catalán “xestionando fortemente a entrada do galego”, e quedando en boa situación polo
programa e pola forma de actuar co Partido Socialista.
Eu creo que debemos aspirar á maior coordinación posíbel entre a existencia do Goberno
e a súa actividade cos plans anunciados polo Partido Socialista. E esta política pódenos
aconsellar a participación nun Goberno nas condicións apuntadas sen prexuízo de manter
o mellor contacto posíbel co Partido Socialista.
No modus operandi, refírome sobre todo ao que procede ter cos cataláns. Debemos ter
presente que temos unha declaración asinada en Montpellier con Ezquerra que nos obriga
a proceder con corrección. Eu non creo de ningunha forma, nin crin conveniente nunca,
que se lles diga que faremos o que fagan eles. Non. Despois do discurso de Tarradellas,
sen prexuízo da cortesía, que non debemos abandonar nunca, procede, ao meu entender,
que lles deamos unha sensación de independencia, pois non temos ningunha obriga de
seguir nun camiño confuso como o sinalado no citado discurso.
Escribo rapidamente, sen madurar nin desenvolver coa debida amplitude o meu criterio,
co fin de trasladar os elementos informativos en espera de que se nos envíen con toda
rapidez as decisións ou puntos de vista adoptados.
Unha aperta en JEL.
LASARTE

539

Capítulo LIII
Discusión epistolar entre Irujo e Castelao
Como di Irujo na súa carta a Castelao, a este puxéraselle peor humor desde que estaba
en Buenos Aires. Atopábase susceptíbel e criticaba moito as cousas. Afortunadamente,
a súa amizade con Irujo, a quen o PNB encargara as relacións cos galegos, facía
que aquelas duras críticas recibisen a resposta obrigada e non pasase a máis.
Desgrazadamente, a morte de Castelao truncou calquera outra iniciativa política que
callase novamente.
Boa mostra desta situación son as cartas inéditas que agora publicamos. Cartas de
Castelao a Irujo, contestadas por este. Documentos completos con ambos os puntos de
vista. Dureza e desánimo e desesperanza dunha vida que non soportaba a política de
corredores. Temos estes testemuños que son proba inequívoca de amizade aínda que esta
se exprese en termos tan duros.
Sr. D. Manuel de Irujo,
Meu queridísimo amigo:
O meu curmán Somoza dirache o que acontece. Coido que será moi vantaxoso para el, e
desde logo para min, que se traslade á Arxentina; pero o mundo do progreso mecánico,
onde todo é velocidade, empéñase en que ninguén poida viaxar se non ten pasaporte
diplomático. Non puidemos conseguir aquí a seguranza de que entre solicitado por unha
empresa, debido a ser español e proceder de Francia. É preciso que presente aí, no
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consulado arxentino, unha solicitude, e daquela aquí poderemos movelo. Polas dúbidas,
aconséllolle que amañe a entrada en Montevideo (nós lograremos a autorización de
entrada en Montevideo en canto chegue a solicitude), pois de Montevideo a Buenos Aires
sempre atoparemos o modo de o facer vir. Para todo iso é preciso que ti o axudes coa túa
influencia (Durañona pode facer moito no consulado do Uruguai), pois mesmo chego a
crer que tes entrada no consulado arxentino. E como sei que farás todo o que poidas en
favor do meu curmán, que cho estimarei como se o fixeses por min mesmo, agradézocho
por anticipado e envíoche unha forte aperta.
Castelao

París, 8 de xullo de 1948
Querido Castelao:
Recibiches a miña carta? Segues tan enfadado como cando me escribiches a túa do 3 do
pasado? E recibiches o Diario de Sesións de Montserrat?
Escribín a Arauz a carta cuxa copia che inclúo. Aquí funcionan xa un Comité federalista
catalán que preside Quero Molares e un Comité federalista basco en cuxa presidencia
figuro eu. Le a carta que escribo a Arauz. Pensa se non deberiades fundar aí un Comité
Federalista galego, que dese a súa representación a alguén en París, enviándolle unha
credencial con papel timbrado e carimbos ad hoc. Se asemade facedes anuncio do
Comité federal de Galiza aí, e nos facilitades medio de que o fagamos aquí, tanto mellor.
A suxestión que fago a Arauz acabará por realizarse, e o mellor elemento xestor é el
mesmo. Con iso non perdemos ren, nin con vistas a actividades internacionais, nin en
relación con política republicana de hoxe ou de mañá. Eu celebro que Prieto e Madariaga
se aliñen no exército federal, pero non que sexan os seus capitáns xerais. E para poder
discutirlles o posto ou compartilo se for preciso, precisamos estar organizados.
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Visitoume Pla. Díxome moitas cousas. Viña á xuntanza do Bloque Galego.
Quizais poderei persoalmente darche unha aperta a curto prazo. Prepárate se cadra,
porque vou disposto a discutir moito contigo. Pero, entrementres, pensa no que che digo.
Conviría que non se adiantasen á máis auténtica expresión do federalismo galego, cuxo
máis axeitado marco para se manifestar, non sendo Galiza, é Buenos Aires.
Os meus afectos á túa muller. Unha aperta.
Irujo

CONSELLO DE GALIZA
Buenos Aires, 15 de abril de 1948
Sr. D. Manuel de Irujo
PARÍS
Meu querido amigo:
Sei que andaches de pesca polos ríos do leste e que xa estás de regreso en París, san e
contento. Eu ando abondo mal de saúde, peor que san Francisco de Basterretxea; pero os
médicos ofrécenme algúns anos máis de vida se deixo o tabaco, o café, o leite, a carne, o
peixe, as emocións violentas, etc., etc., e este consolo non llo poden ofrecer ao beatísimo
Basterretxea, porque el non fuma, nin toma café, nin nada. Eu ben sei que as miñas
doenzas proveñen do pau que sufrín na alma; e iso que non caín dunha torre, porque,
a Deus grazas, sempre procurei vivir a rentes da terra. Agora dedícome a preparar o
terreo para calquera nova oportunidade que se lle presente a Galiza, seguro de que se lle
presentará, aínda que para a aproveitar xa non van servir as táboas de valores morais que
eu veño usando. Falo, escribo, semento...
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Comecei a compor uns discursos sobre Euskal Herria e Galiza, procurando que neles
resaltase a verdade (xa fixen o mesmo traballo con Portugal e Castela, e despois
fareino con Catalunya). E desexo que me ilumines verbo un punto que me suxeriu
a lenda biscaíña da Árbore Malata, que ti exaltas no teu libro Inglaterra e os bascos,
presentándoa coma a mellor definición do voso carácter nacional. A lenda é fermosa e
ten unha plasticidade de que adoitan carecer as lendas galegas, sempre máis etéreas.
Primeiramente desexaría saber por que utilizades a palabra xenérica árbore (a Árbore
Malata, a Árbore de Gernika, etc.), sendo así que as linguas creadas ao ar libre sempre
teñen unha palabra especial para cada cousa da natureza, e non é posíbel que a lingua
basca consinta que se poida confundir un nobre carballo cunha groseira sobreira, poño
por caso de árbores diferentes. Coido que para un basco ou para un galego só pode
aplicarse a palabra árbore a esa vara acabada nunha bola de follas, que xorde dun medio
barril, á porta dun restaurante... polo demais, a min paréceme moi ben que aproveitases
esa lenda como unha achega máis do universalismo basco ao dereito internacional,
se a árbore mítica foi, en efecto ou en simple desexo, unha garantía de respecto para
os restantes pobos do mundo...; pero non me parece tan ben que niso de “negarse
a si mesmos o dereito de conquista” sexades os únicos da península, pois os galegos
-que puidemos ser os amos e señores de España-, aínda que celtas e por ende arios,
estamos a pagar os resultados de non ter sido cobizosos e agresivos, igual que Bretaña
en Francia e que Irlanda, Escocia e Gales en Inglaterra (teño para min que os celtas
máis enxebres somos os dos Finisterres, e xa ves o imperialistas que somos). En canto
ao magnífico aceno de arredar os invasores, botándoos fóra do chan patrio e chantando
as espadas na Árbore Malata, “en sinal de respecto ao inimigo”, coido que iso non me
impedira crer na vosa “solidariedade humana”; pero o Códice Calixtino empéñase en
lembrar o mal trato que os bascos lles dabades aos pobres peregrinos que ían de paso
polo voso país cara a Compostela (podo ofrecerche a referencia exacta, para que non
sigades utilizando textos de segunda man). A propósito da Árbore Malata, dis no teu
libro que a voz arrotz é sinónima de “estranxeiro” e “hóspede”, mentres que a palabra
latina hoste significa “estranxeiro” e “inimigo”, o cal non abonda para borrar o testemuño
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dos pacíficos transeúntes do camiño basco, que entraban por Roncesvalles e saían por
Puente la Reina. Asegúroche que no de expulsar os invasores, Galiza non foi manca,
como ben se sabe; pero nunca maltratou os forasteiros, e para ver un “inimigo” en cada
“estranxeiro” era preciso que fosen agresivos. Como testemuño da nosa bondade aí che
vai o que o conde de Gondomar escribiu en 1614 e que é rigorosamente certo: “...hoxe
consérvase naturalmente en toda a nobreza de Galiza este instituto de relixión, porque
saen os cabaleiros recibir e buscar os forasteiros polos camiños, e lévanos hospedar ás
súas casas, e despois de hospedalos e agasallalos, pídenlles perdón, e fican moi obrigados
e agradecidos ao forasteiro pola cordialidade e agasallo que quixo recibir na súa casa.
Nobre sangue e nobre ánimo e forza teña quen agradece o que dá!”. Aínda que celtas e,
ademais, latinizados, os galegos sempre obedecemos ao principio cristián da fraternidade
humana, superando con amor e caridade o tan sobado dereito de xentes. E niso non hai
na península quen nos leve vantaxe.
Pero se cadras comigo en que as lendas dun país revelan, polo menos, os seus desexos e
anhelos, non está de máis que coñezas a lenda galega que penso relacionar coa da Árbore
Malata: nos tempos prerromanos, Galiza vivía case completamente illada, polo seu mar
tebroso e as súas montañas, cubertas de bosques impenetrábeis, menos por unha estreita
franxa da costa lusitana, onde había dúas portas: o río Douro primeiro e o río Limia despois.
A quen atravesaba o Douro aínda lle quedaban por vencer os perigos do Limia, lugar da
lenda. Este río -Flumen oblivionis, río do esquecemento, como o Leteo da fábula- tiña a
maléfica virtude de facer perder a memoria a quen se atrevese a pasalo polo que, segundo
Floro, fitaban para el con horror. Estrabón refire a orixe da lenda dicindo que os celtas
e os túrdulos iniciaron unha incursión guerreira pero, ao trasporen este río, esqueceron
completamente a súa empresa. Segundo Apiano, foi Décimo Xuño Bruto o primeiro romano
que o atravesou; e Tito Livio conta como foi: polo visto, os soldados que Bruto acaudillaba
negáronse a pasar o río Limia, por medo a esquecer a súa patria; daquela o caudillo, para
disuadilos co exemplo, apañou as insignias militares e con elas penetrou nas augas do río, e
unha vez chegado á outra beira, exhortou as súas hostes a que o imitasen e seguisen. Plinio

544

xa cualificaba de fábula esta superstición galega, pero os poetas antigos e modernos -que
son os que mellor interpretan estas cousas, sempre creron na virtude de esquecer que ten
o río Limia -tan galego coma o Miño, que era a terceira porta-, porque se non fose certo o
maleficio das súas augas, é porén certísimo o feitizo que exerce a fermosura incomparábel
das súas ribeiras, onde é natural que se esquezan todos os demais lugares do mundo, e
quen alá chega fica cativo para sempre. Galiza, como ves, só desexaba desarmar os seus
invasores, converténdoos en namorados da súa beleza e transformándolles a alma até os
facer dignos de seren amados por ela. Os invasores, pois, convertíanse en servidores. En
canto aos galegos que, por calquera cobiza, se atrevían a pasar o río Limia, abondaba que
esquecesen o paraíso en que naceran para ficar ben castigados. Esta é a lenda que vou opor
á da Árbore Malata; pero gustaríame que antes de facelo me dixeses se nalgunha cousa me
excedo, pois vou citar o teu nome.
Aquí seguimos reuníndonos semanalmente algúns sobreviventes de Galeuzca, pero xa non é
posíbel recomezar a publicación da revista, porque aínda que os bascos e cataláns de aquí o
desexasen, tamén é certo que xa non o desexan os galegos. A actitude dos meus paisanos
de América respecto a Galeuzca é, se cadra, demasiado rotunda, e o meu bo desexo de
chegar a disuadilos vai esmorecendo a medida que os feitos lles van dando a razón a eles,
non a min. Porén, quero imaxinar que aínda existe algún vencello político entre os bascos
e os galegos (da amizade persoal aínda non hai motivos para dubidar), e por iso non quero
quedar exposto, no tema das lendas, a que ti encollas os ombros polo que atrás deixo dito,
tendo como teño tanto que dicir doutras cousas. Permíteme que, como proba de amplitude
visual, axuíce algún tema de actualidade, sen bater coas cousas mortas que hai no chan. Só
unhas palabras verbo o federalismo europeo, que tanto vos preocupa.
Conste que me pareceu moi ben a presenza basca nos N.E.I., non só porque con iso
se acrecenta en verdade o voso raio de acción, senón porque podedes prestarlle algún
servizo á causa democrática de España, que tamén é causa de Euskal Herria. Pero non
podo dicir o mesmo da vosa asistencia exclusiva ao Congreso federalista de Luxemburgo
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e non sei se a outros, pois ningún interese aconsellaba que fosedes sos, podendo ir
acompañados. Cando aí me informei por Euzko-Deya -outubro de 1946-, é dicir, cando
me informei por casualidade da vosa ida a Luxemburgo, pareceume un alarde inútil, por
non dicir prexudicial para a causa dos pobos esmagados por España. Alá debeu ir, e puido
ir Galeuzca, en representación real e verdadeira do federalismo hispano ou peninsular,
para expor o noso caso, non soamente en relación co totalitarismo español de agora,
senón co totalitarismo español de sempre, do que Franco non é máis que unha de tantas
anécdotas. Alá deixaríamos sentado que os Estados só poderán converterse en órganos
proveitosos da humanidade cando aprendan a respectar por igual a todos os pobos, pois
mal podería cooperar lealmente a unha harmonía supraestatal quen non sabe ou non
quere harmonizar a súa propia diversidade. E de paso advertiríamos aos federalistas alá
reunidos que a España unitaria e centralista xamais sería digna de ingresar nunha Unión
Europea, aínda que chegase a reorganizar o seu Estado conforme os dereitos do home,
proclamados en Filadelfia e París, pois nós, os bascos, cataláns e galegos, queremos ser
libres de verdade, e non comungamos con supersticións políticas. Isto, e moito máis,
hai que llelo dicir aos federalistas de Europa e do mundo, (eu héillelo dicir, aínda que
a miña voz non chegue a eles); e non abonda que llelo digan os bascos unicamente,
pois se non llelo din asemade os cataláns e os galegos, empequeneceredes o magno
problema de España, o vital problema dos pobos do Estado español. Isto, a non ser
que os bascos tenten ingresar como un Estado independente na Federación europea,
pois nese caso non teño nada que opor á vosa intervención. Xa é ben chocante que os
elementos máis unitaristas e centralistas do mundo se declaren partidarios do federalismo
e que, tendo rexurdido este movemento para evitar unha nova guerra e en contra da
política de simples alianzas, acabe, á fin, nun bloque... Era preciso, ademais, que os
bascos contribuísen dentro do campo republicano español a mesturar o plan Marshall
co federalismo, comprometendo na cuestión europea intereses políticos que non son
exclusivamente seus. Isto non se fai sen consultar antes a todos os demais interesados.
Advírtoche que procuro estar ao día en todo o que toca ao movemento federalista, porque
é asunto que aos galegos nos vén coma anel ao dedo; e por iso doeume que Landaburu
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e Basterra, en representación do País Basco, fosen ao Congreso de Luxemburgo, estando
eu en París, sen que ninguén me dixese unha soa palabra, nin antes nin despois. Sería
de mal gusto que eu me queixase, nin sequera cando estabades empeñados en que eu
ficase en Francia; pero nos meus devezos de informarme de cuestión tan interesante para
o galeguismo, batín cun artigo de Landaburu, titulado “Le cas basque”, na revista Cahiers
du Monde Nouveau (febreiro de 1947), en que cita o movemento autonomista catalán
e silencia o caso galego, como se non existise, como se fose algo desprezábel. E isto,
querido Irujo, dáme dereito a queixarme cunha certa indignación, porque non só revela
torpeza. Querer suplantar a Galiza na cuestión federalista é tan atrevido como se os
galegos quixésemos eclipsar os bascos ante o Vaticano.
Eu protestarei, deixando a miña protesta ben consignada, sempre que a Galiza non se
lle reserve un posto de honra en calquera movemento federalista de España, porque
temos mellores títulos ca ninguén. Para iso non alardeamos de separatistas... Citareiche
algúns casos, sen recorrer ao meu arquivo de notas: no conde Toreno e en Pi i Margall
apréndese que durante a Guerra da Independencia, Galiza tiña proxectada e a medio
facer unha federación das provincias do noroeste; pero o que ningún dos dous di é que
nesa federación entraban tamén as provincias do norte de Portugal, de xeito que se
restauraba, como Estado independente, a provincia galega dos tempos romanos, e niso
facíase constar o desexo de ampliar a federación a medida que os pobos españois se fosen
librando dos franceses (de todo isto existen documentos). En 1843, a Xunta Central de
Galiza, reunida en Lugo, discutiu e puxo a votación “se debía ou non este antigo Reino
declararse independente”, perdendo a votación por un só voto, e prevalecendo, polo
tanto, o sentido unionista sobre o separatista. En plena revolución do 68, trazouse un
proxecto ou plan de facenda cantonal para Galiza, presentado e aprobado nunha grande
asemblea popular. En 1873, Galiza exerceu o dereito de iniciativa, en asemblea de máis
de 500 representantes autorizados, para ingresar na República Federal Española, o
cal é abraiante se se ten en conta que houbo sacerdotes que votaron pola federación,
facendo constar que o facían como cidadáns galegos, non como tales sacerdotes, porque
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lles estaba prohibido. En 1878, antes da sonada asemblea federalista de Zaragoza,
celebrouse en Galiza unha formidábel asemblea, na cal se celebrou e aprobou un proxecto
de Constitución para o futuro Estado Galego”, que é admirábel, ademais de ser única
na España de entón. A esa asemblea enviou un telegrama Pi i Margall, en que felicita a
Galiza, facendo constar que foi o primeiro pobo que comprendeu o federalismo, tratando
de levalo a cabo durante a guerra con Francia. O mesmo Pi i Margall díxolle a Brañas,
en Santiago (outono de 1892), que o seu rexionalismo galego avantaxaba o federalismo
español en que en por si xa era un sistema político; como Alfredo Brañas aclarou, antes e
mellor ca ninguén, o problema independentista dos pobos peninsulares, establecendo os
alicerces para un Estado común. Non estará de máis lembrarche que o primeiro proxecto
de Estatuto galego, redactado polo Seminario de Estudos Galegos, antes do advir da
segunda República, concibía Galiza como un Estado libre da Federación republicana
española; e o segundo proxecto, elaborado, discutido e aprobado por todas as forzas
republicanas de Galiza, repetiu o mesmo criterio unionista. E, por fin, será bo lembrar
que a quinta declaración de principios con que se encabezaron todos os programas
do galeguismo, di textualmente: “Galiza, célula de universalidade: Antiimperialismo,
antimilitarismo e federalismo internacional”. Non vou alongar os méritos de Galiza
citando as veces que sinalou a Portugal como membro indispensábel dunha Federación
hispana, pois co dito abonda para que ninguén dubide da nosa natural inclinación cara
ao federalismo. Estimo que os españois de fala castelá veñen pensando o dilema en que
se polariza a súa incapacidade política: “ou a ditadura militar ou a desfeita democrática”;
e estimo que os republicanos exiliados, próximos a declararse arrepentidos do seu
republicanismo, prefiren a desfeita democrática a unha verdadeira democracia. Pero
os nacionalistas bascos, cataláns e galegos están perante esta outra disxuntiva: “ou o
separatismo ou o federalismo”; e non me podes negar que os bascos e cataláns prefiren
o separatismo, mentres que os galegos preferimos realmente o federalismo. Por iso creo
que, aínda que Gal-Euz-Ca desaparecera ao nacer o Be-Ne-Lux..., non estorbaría que os
bascos pediran o parecer dos galegos respecto á actitude que conviría adoptar ante o
movemento federalista de Europa.
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Eu comprendo e xustifico que un nacionalista castelán -fatalmente inimigo das autonomías
rexionais- finxa ignorar que Galiza gañou, moral e legalmente, os mesmos dereitos que
a Euskal Herria e a Catalunya lles

concedera o Estado español; pero non comprendo nin

xustifico que un nacionalista basco ou catalán se empeñe en finxir a mesma ignorancia,
porque iso bota por terra o seu nacionalismo. Isto só se pode facer cando non importa que
a amizade tan leal dos galegos se troque en franca inimizade.
Perdóame que por un exceso de afecto cordialísimo te moleste con estas queixas que, por
debaixo da súa aparente inxenuidade, pechan un desexo de indicarvos un mellor camiño
cara ao futuro, en que os galegos e os bascos terán que se unir ou enfrontar. Podería
dirixirme a outro basco que non foses ti? Se cadra; pero non sei de ninguén que teña
mellor corazón que o teu.
Perdóame, pois, e recibe unha forte aperta do teu bo amigo
Castelao

Non recibín nunca o Diario de Sesións que me mandaches. Xa logramos a entrada do meu
curmán Alfredo no Uruguai. Estou moi informado de todo o que se pensa no interior de
España.
París, 5 de maio de 1948
Querido Castelao:
Recibo hoxe a túa do 15 de abril pasado.
Sinto as túas doenzas. E síntoas por ti, pola túa muller e por Galiza. Espero que, a forza
de privacións, logres recuperarte e poidas falar, escribir, sementar...
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Mentres lía a túa carta, lembraba aquel xefe de estatística que comezou con afectos á
súa muller e acabou baixo o convoi, contando os vagóns, pois a tanto o levou a súa
deformación profesional. Levado eu por esta, e lembrando que nun tempo fun avogado,
vou prescindir de consideracións, para non discutir, deixando que os feitos me sirvan de
base a unhas liñas afectuosas de recordo.
A Árbore Malata e Galiza.- Paréceme excelente a túa idea. Apláudoa sen reservas.
Ocupeime do tema nalgúns libros, Inglaterra e os bascos, Institucións xurídicas bascas,
e outros artigos. Aprendín nas túas liñas moitas cousas belas. Árbore dise en éuscaro
Zugatz. A árbore -case sempre os vocábulos éuscaros se empregan con artigos- é
zugatza. Con esa palabra están compostas todas as moi numerosas que se basean na
árbore, coma os apelidos Zugazagoitia, Zugadi e outros que ti lembrarás. Por que non me
envías o texto compostelán?
Federación Europea e Plan Marshall.- En Londres, durante os anos de guerra, constituímos a
Unión Cultural dos Países da Europa Occidental. A ela pertenciamos, en concepto de países
adheridos e fundadores da Unión, Catalunya e Euskal Herria. Quixemos que pertencese
España. Levamos a ela a Araquistain, Madariaga e Portillo. Araquistain manifestouse desafecto
ao sentido cristián da institución e negouse a pertencer e ela. Madariaga viu na personalidade
basca e na catalá un aceno separatista e saíu. Portillo, arrastrado por Madariaga, acabou
saíndo tamén. Ficamos sos cataláns e bascos. Non había galego representativo nin intelectual
en Londres ao que convidar. A Unión actuou como soubo e puido. Un día, o F.O., que seguía
unha política de achegamento a Rusia, creu ver na Federación Occidental Europea un
elemento de discordia inconveniente, e premeu o suficiente ao Instituto francés, alicerce da
Unión, para que esta, sen disolverse, deixase de actuar.
Xurdiu a Unión Federal, gobernada por xentes procedentes do partido liberal
principalmente, con participacións conservadoras e laboristas, de xeito singular desta
última procedencia e significación. A ela fomos, logrando arrastrar con nós a Cortesão.
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Démonos de alta como países representados Catalunya, Portugal e Euskal Herria. Os
dous primeiros actuaron a certa distancia. Os bascos actuamos con intensidade. A nosa
personalidade medrou no seo da institución. Cando Unión Federal organizou o Congreso
de Luxemburgo, entre os convidados estabamos os bascos e non os restantes. Nin España
nin Galiza se asomaran a Unión Federal. Quixemos que España estivese alá, pero aos
nosos españois non lles interesaba. Galiza non existía en Londres.
Relacionados entre si o tema federal europeo e o Plan Marshall -non polos bascos
precisamente-, nós procuramos que en ambos os sentidos sexa excluído Franco. E por
logralo realizamos cantos esforzos estiveron na nosa man, que non foron poucos. Na
túa carta disme: “Era preciso, ademais, que os bascos contribuísen dentro do campo
republicano español a mesturar o Plan Marshall co federalismo... comprometendo na
cuestión europea intereses políticos que non son exclusivamente seus. Isto non se fai
sen consultar antes a todos os demais interesados”. Eu deploro moito que ti penses e te
expreses así pero, desde entón, non comparto o teu xeito de pensar. “Querer suplantar a
Galiza na cuestión federalista é tan atrevido como se os galegos quixésemos eclipsar os
bascos ante o Vaticano”, engades. E a verdade, eu non coñezo basco ningún, que individual
nin colectivamente, quixese suplantar a Galiza. O concepto e a frase antóllanseme, cando
menos, pouco axeitados. Que a Landaburu se lle esquecese citar a Galiza nun artigo
xornalístico non che autoriza a emitir eses xuízos, nin “che dá dereito -tomo as túas propias
palabras- a queixarte cunha certa indignación, porque non só revela torpeza”.
Galeuzca.- “Non é posíbel -disme- reiniciar a publicación da revista, porque aínda que
os bascos e cataláns de aquí o desexasen, o certo é que xa non o desexan os galegos”.
Laméntoo, principalmente por Galiza. E laméntoo, máis que polo feito en si, polo espírito
que o informa, tanto nos teus compatriotas coma en ti. Galeuzca, o que Galeuzca é e
significa, acomódase pouco coas túas apreciacións de que, “a vosa ida a Luxemburgo
pareceume un alarde inútil, por non dicir prexudicial para a causa dos pobos esmagados
por España”. E se “Galeuzca desapareceu ao nacer o Benelux”, non somos os bascos quen
a facemos desaparecer.
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Ficcións e ignorancias.- O teu antedito parágrafo reza: “Eu comprendo e xustifico que un
nacionalista castelán -fatalmente inimigo das autonomías rexionais- finxa ignorar que
Galiza gañou, moral e legalmente, os mesmos dereitos que a Euskal Herria e a Catalunya
lles foron concedidos polo Estado español; pero non comprendo nin xustifico que un
nacionalista basco ou catalán se empeñe en finxir a mesma ignorancia, porque iso bota
por terra o seu nacionalismo. Isto só se pode facer cando non importe que a amizade
tan leal dos galegos troque en franca inimizade”. Iso escribes ti. Eu non xustifico, aínda
que comprenda o suposto do nacionalista castelán. Tampouco admito o suposto das túas
últimas liñas. Importe ou non unha amizade, exista ou non esa amizade, a xustiza e o
dereito deben ter os seus camiños abertos sempre. Pero, por que me dis iso a min, aos
bascos, querido Castelao? É que non lembras o que fomos onte e somos hoxe para ti e
para os teus en Buenos Aires? Seica esqueciches o que para ti e para os teus fixemos en
México? Seica Somoza che ocultou o que para el fixemos aquí? Sobre da mesa teño, para
contestar, unha carta de don José Giral, na cal se ocupa do teu nomeamento de ministro.
Algún día dareicha a ler. Hoxe non estás para estes diálogos. Como é posíbel que ti
escribas, que o único real que nos une hoxe é “aínda” a amizade persoal?
Federais e separatistas.- “Os bascos e cataláns -dis- prefiren o separatismo, mentres que os
galegos preferimos realmente o federalismo”. Repites o tema con distintas variantes. Non sei
se o que pretendes é adxudicar para os galegos a característica de realistas, mentres cataláns
e bascos formamos entre os teóricos. Ou se o que queres é definir dúas posicións, segundo o
teu xeito de ver. Eu preferiría que os termos da comparación fosen máis homoxéneos. En todo
caso, contra o dilema en que nos sitúas “ou o separatismo ou o federalismo”, eu, o teórico,
dígoche que vexo máis de preto este outro: “ou Franco ou República”.
Cousas mortas.- Chamáronnos os Sres. Barrio e Albornoz. Queren refacer, reforzar e
renovar o Goberno da República, a base de personalidades representativas, que actúen
sen dependencia inmediata, directa e constante dos comités. Oín os nomes de Valera,
Gordón Ordás e Ruiz Funes, Este para Centroamérica. Pedíronme colaboración dos bascos
e dos cataláns. Eu pedín á miña vez que ti sexas o ministro en Sudamérica. Queremos
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ademais, que o Goberno non naza en clima de guerra civil, para o cal é preciso que
o Partido Socialista marque un pouco máis a súa liña de conduta de volver cara ás
institucións, sen prexuízo de que actúe conforme os seus modos, como actuamos os
restantes partidos ou grupos. Nestas conversas andamos. Veremos o que sae delas.
Estiven, en efecto, en Praga e Belgrado. Creamos delegacións comerciais e unha
corporación dedicada a esas actividades por conta do Goberno basco. Estou contento
do labor iniciado. Espero moito del. Temos xa actuando delegacións en Belgrado, Sofia,
Varsovia, Budapest e Praga. Nalgunhas delas cubrimos os postos representativos do
Goberno da República, que este non pode ou non quere dotar. En todos os restantes,
os nosos delegados actúan en equipo coa representación da República, fóra das súas
actividades peculiares como bascos. Publicamos boletíns de información en español,
francés, inglés, checo e búlgaro. Seguimos, claro está, a organización da nosa vida basca
nos países occidentais, onde esperamos mellorar posicións con aplicación das actividades
comerciais a que antes me referín e que me levaron a Belgrado.
Pese á actitude de Estados Unidos, -Parlamento, Estado e militares-, pese ao desbloqueo
do ouro para Franco, pese ao plan de democratizalo que Culbertson aplica, pese a todo e a
todos, creo no futuro, creo en Euskal Herria, na República, e en Galeuzca, aínda que non a
queiran os galegos.
Envíoche outro exemplar do Diario de Sesións de Montserrat. Pero tería ben pouca graza
que se perdera, como dis que se perdeu o anterior. Se tomases a molestia de dicirme que
non o recibiras antes da saída de Somoza, eu quedaría moito máis tranquilo entregándollo
a este que dándoo ao correo.
Á túa encantadora muller, todos os meus afectos.
Unha aperta
Irujo
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CONSELLO DE GALIZA
Buenos Aires, 3 de xuño de 1948
Sr. D. Manuel de Irujo
PARÍS
Meu querido amigo:
Contestaches de calquera xeito a uns parágrafos da miña carta, pero non á miña carta,
pois nela ficaron sen resposta outros parágrafos coma os seguintes: “debía ir e puido ir
Galeuzca... para expor o noso caso, non soamente en relación co totalitarismo español
de agora, senón co totalitarismo español de sempre”; “non estorbaría que os bascos
pedisen o parecer dos galegos respecto á actitude que conviría adoptar ante o movemento
federalista de Europa”.
Conste que non quixen mortificarte coa miña carta. Só pretendía que no teu interior
estimases as miñas queixas e que en consecuencia influíses, alomenos sobre o teu
partido, para mellorar as relacións basco-galegas. Se ti segues demostrándome un grande
interese por Galiza, eu debo agradecercho; pero iso non me obriga a pasar por alto -poño
por caso- o feito de ter asinado un pacto entre o teu partido e Ezquerra Catalana sen que
ninguén, nin ti mesmo, se acordase de darlle coñecemento deste feito á parte galega,
cuxa cortesía non estaría de máis.
Pero aínda que nunca che volva propoñer cuestións desagradábeis, ben me podes permitir
que comente a túa incompleta resposta á miña carta.
Disme que os ibéricos de Londres ingresastes nunha asociación federalista europea sen
contar cos galegos, porque alá non había quen puidese representalos. Mágoa que isto non
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o deixases dito no teu libro A Comunidade Ibérica de Nacións para xustificar a ausencia de
Galiza naquela comunidade. Pero a túa referencia fica desvirtuada con só lembrarche que
os bascos entrastes en serias relacións cos federalistas de Europa cando estaba en París un
autorizado representante de Galiza, ao cal non lle dixestes nin unha soa palabra, a pesar
de telo ao voso lado. Se cadra coa túa referencia tentes convencerme de que fostes ao
congreso de Luxemburgo en virtude de compromisos contraídos con anterioridade, pero
é o certo que nunca figurastes na Unión Europea dos Federalistas, nin na Unión Federal
Mundial; e non o digo porque agora me decatei de que aínda non estabades admitidos na
O.E.F. ao celebrarse o congreso da Haia, senón porque antes de agora mirei por vós e non
vos atopei na lista de entidades adheridas ás ditas Unións. Tamén notara que en ningunha
das varias notas do congreso de Luxemburgo que eu lin en francés e en inglés, se fai
constar a asistencia dos bascos a este congreso, pois só nunha se alude a “uns españois”,
que supoño seriades vós. Non, para vós xa non é práctico cargar coa política de Galeuzca.
Ao dicirche que os bascos e cataláns sodes separatistas e que os galegos somos realmente
federalistas, non foi para presumir de máis prácticos que vós, como finxes supor para
castigarme cunha das túas retrancas... (para min o práctico en política é defender os
ideais co corazón e os negocios coa cabeza, e non ao revés). Non, amigo Irujo; eu só
quería pór de relevo a vocación federalista galega, que por virnos de tan dentro nin
sequera se nos ocorreu reservar o separatismo como un recurso táctico ou motivo de
negocio... Enténdesme agora? Eu quería dicirche que o separatismo e o federalismo
volven ser os termos dunha disxuntiva fundamental para os nosos pobos, porque non creo
que debamos conformarnos de novo cunha autonomía precaria; e dicíacho para que vises,
unha vez máis, como é precisa Galeuzca. Pero ti prefires o anecdótico ao categórico, e
replícasme co dilema “Franco ou a República” porque o ves máis de preto, como se eu
tivese algunha dúbida cando se trata de combater a Franco. Con ese dilema poderás
enfrontarte con moitos dos teus, pero non cos galeguistas. E dígocho porque, en xeral, os
bascos e os cataláns, xunto cos socialistas e a maioría dos republicanos discorren costa
abaixo, e o seu dilema é este outro: “Franco ou Prieto”, co cal nos sentimos decepcionados
e distanciados, berrando desde o noso posto: “Nin un nin outro!”
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Ao comunicarche que os galegos de América xa non teñen interese en que se reinicie a
publicación da revista Galeuzca, ben podías adiviñar os motivos, pero respóndesme que
o lamentas por Galiza... Esta ironía non é propia do teu enxeño intelectual, senón da
soberbia basca. Eu, en troques, lamento que os bascos e cataláns desen lugar á actitude
dignísima dos galegos de América, porque non só aos galegos lles toca medir a utilidade
e conveniencia de Galeuzca, senón tamén aos bascos e cataláns, pois ninguén sabe a
quen lle poderá ser máis útil no día de mañá. En último termo, a soberbia non é práctica.
Acabo de ler unha interesante conferencia de Manuel de la Sota en que se exaltan os
“importantes defectos” dos bascos, pero eu recomendaríavos que só fixerades alarde das
vosas grandes virtudes, como cando erades menos políticos.
Desculpas o amigo Landaburu por esquecer Galiza nun “artigo xornalístico”. Tamén eu
querería desculpalo, pero o que ti chamas “artigo xornalístico” é un magnífico estudo do
caso basco, escrito a conciencia e publicado nunha gran revista estranxeira. Insisto, pois,
en que o amigo Landaburu empequeneceu o magno problema de España e desprezou a
solidariedade que Galeuzca significaba.
Xa che fixen saber na miña última carta, con palabras de Gondomar, que os galegos
agradecemos o que damos; e é natural que con maior coidado agradezamos o que
recibimos. Así, cando alguén bota en cara o que dá, entendemos que se quebra a virtude
do agradecemento, porque os favores quedan cobrados con exceso. Non podería contestar
con palabras máis prudentes a unha lamentábel equivocación que ti sofres ao crer que eu
estou inhabilitado para queixarme da vosa política respecto a Galiza. Saberás que ao cabo
de seis anos de labor difícil e esgotador, como xa non sería capaz de volver a realizar, sen
recursos económicos e sen antecedentes gobernamentais, con poucos refuxiados afectos
ao galeguismo e mergullado nun mare magnum de vellas sociedades de emigrantes, eu
vin formarse e fortificarse unha conciencia galega e o seu correspondente movemento
político como non se viu outro no exilio republicano. (Pregúntalles aos bascos de Buenos
Aires se consideran doada a tarefa que nós realizamos). Pois ben; eu fun o inspirador
e director dese movemento e son, polo tanto, o responsábel da súa política inicial. Fun
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cauto e precavido no que se poden chamar “negocios políticos”; pero tiven a desgraza de
enganarme ao non considerar como tales as relacións que con vós nos unían para facer
de Galeuzca un ideal de fonda transcendencia. Confeso que cometín un gravísimo erro
ao encarreirar o movemento galego por vías afíns, que resultaron estrañas, para o cal
tiven que impor o meu optimismo á desconfianza de moitos compatriotas meus. Hoxe
teño que confesar o meu erro para ver se cunha valente confesión da miña parte logro
ser perdoado. A culpa, porén, non só é miña; é tamén dos que me enganaron coas súas
promesas. Porque saberás que foi un basco quen matou Galeuzca, esquecendo, mesmo,
as súas palabras escritas, que están no meu poder, e causándonos danos irreparábeis, sen
molestarse en ensaiar a menor desculpa. A esta verdade podería engadir outras que gardo
na caixa dos meus segredos, polo cal che convido a que imaxines a conta que eu podería
presentarche como balance da túa.
Coido que abandonaches a política galeuzcana porque non era do agrado dos socialistas.
Fostes con Prieto ao congreso da Haia, onde só falou el, que nin sequera foi partidario das
autonomías rexionais. Estades enlazados ao que os socialistas chaman Notre mouvement
des Etats-Unis Socialistes d’Europe. Oxalá que ninguén vos pida conta por esta enorme
equivocación.
Se es capaz de estimar a miña franqueza como unha proba de honradez política,
estimareicho. Conste que nunca tiven vontade de ser ministro. Conste que che agradezo
o envío dun novo exemplar do Diario de Sesións de Montserrat, a ver se o recibo. Conste
que en canto poida copiarei o texto do Códice Calixtino que che prometín, e serache
remitido. Conste, por fin, que non te volverei importunar con cuestións políticas xa que
non estamos de acordo e eu estimo en moito a túa amizade.
Abrázache o teu bo amigo,
Castelao
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Agradecereiche infinitamente que lle digas a Alberro, a Lasarte ou a quen administra as
vosas finanzas que nos urxe moito o envío da conta que temos pendente de pagamento.
Basterrechea debeu pedila por encargo noso repetidas veces, e non dá chegado. Úrxenos
unha pronta liquidación. Moitas grazas anticipadas.
Querido Castelao:
A verdade é que a túa carta do día 3 ten resposta difícil. Entraches no noso templo e
empurraches os piares, sen que fique en pé máis que a nosa amizade, único recurso que
me deixaches para contestar. E que ben escrita está a túa carta! Mágoa que non teñas
razón! Pero imos por ela.
“Contéstoche de calquera modo” disme. Non, Castelao. A ti eu non che contestarei “de
calquera modo” aínda que ti quixeses que che contestase así.
E nin ti nin eu desexariámolo porque nos nosos afáns están os nosos respectivos países,
unidos, aínda que nós non o quixésemos, fronte a un futuro que, no fundamental, debe
sernos común, se a historia responde ás necesidades da nosa vida colectiva.
“Ficaron sen resposta parágrafos da miña carta” engades. É posíbel. É seguro. Tamén
nesta ficarán. Pero, para algo estamos nós, para escribir eses novos parágrafos, e para
escribilos de acordo, aínda que discutamos de posicións matizadas de diversidade.
Unha das maiores satisfaccións que conto ao enfrontar estas diferenzas de apreciación
é a realidade dos feitos nacionais a que aquelas diferenzas responden en definitiva.
O atoparse na verdade, batendo cos tropezos que opón ao noso camiño, é motivo de
satisfacción. Xa iremos superando os tropezos. Nunca os venceremos do todo. Porque
nunca deixaremos, ti de ser galego e eu de ser basco, Pero, canto máis longo treito de
camiño poidamos andar xuntos, e se non podemos xuntos en paralelo, tanto mellor.
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Por que non me dis o que pensas do movemento federalista europeo, en lugar de botarme
en cara que non pedimos o voso parecer? Por que eu che aseguro que farei o posíbel para
mellorar as relacións basco-galaicas. Pero entendo que é preferíbel saír do abstracto,
propoñendo temas concretos e posicións determinadas con vistas a cada momento
histórico ou a cada problema transcendente. Nós somos polo xeral rudos e coidamos
pouco de cumprir deberes de cortesía, que son obrigados, e aos que frecuentemente
fallamos. Pero, imos propoñer problemas concretos, e neles entenderémonos, porque
vontade para entendernos non nos falla. Teno por seguro.
Olla, Castelao. Na Unión Cultural de Países da Europa Occidental, primeiro bosquexo,
xurdido en Londres, logramos levar representacións de España, Catalunya e Euskal Herria.
Ao pouco tempo, Madariaga, o máis caracterizado representante español, retirábase por
incompatibilidade coa nosa representación individualizada. En Unión Federal logramos
levar a Portugal, Catalunya e Euskal Herria. Nos fornos de Unión Federal coceuse o intento
que agora se nos ofreceu. Pero non creas que se nos ofrece en bandexa de prata. Nada
diso. Despois de estar convida a nosa invitación negóusenos, porque Madariaga conspirou
en Londres con éxito. Fomos sen invitación. Regalamos na Haia a nosa presenza. O
convidado foi Prieto, que acudiu polo seu lado e sen relación connosco.
Exprésaste na túa carta como se gozaras nas nosas dificultades e nos nosos fracasos. Xa
sei que non é así, pero así parece. Non sexas así, Castelao. Déixanos traballar. Dinos todo
o que che pareza mal. Non me digas que non me volverás importunar, pois nin está ben
escrito coa túa sinatura nin me cadra lelo.
Asinamos un pacto cos cataláns en ausencia vosa e sen ter contado despois convosco.
É certo. Fomos convidados a Montpellier. Tíñamos a preocupación de que o catalán non
funcionaba ao ritmo en que nós quereriamos velo. Aceptamos a invitación. Subscribimos
unha declaración amábel, que non ten demasiado de pacto. Aos poucos meses disolvía
Catalunya o seu Goberno, o que nós queriamos evitar e nese empeño fracasamos.
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Tampouco non nos decatamos deste fracaso, contentámonos con lamentalo e seguir en
relación cos cataláns, e procurar que o noso concurso os fortaleza e o seu nos axude. Que
queres que fagamos?
Nin abandonamos a política de Galeuzca, nin moito menos o fixemos por non ser do agrado
dos socialistas; nin fomos con Prieto á Haia, nin estamos enlazados cos socialistas de xeito
singular ante o problema federalista europeo, aínda que celebramos que o socialismo
europeo se pronuncie nese sentido e apoiarémolo canto nos sexa posíbel, porque coidamos
que iso é bo, calquera que sexa a intención dos seus xestores. Eu non sei para que escribes
estas cousas, como non sexa para botar fóra o teu mal humor, porque observo que desde
que estás en Buenos Aires tes moito peor humor que o que tiñas aquí.
Fasme representante da soberbia basca. Como queiras. Se cadra tes razón. Pero se desde
esa soberbia ou desde a humildade contraria podo facer algo por Galiza, dimo. Se cadra esta
posición de ánimo sexa a mostra máis patente da miña soberbia. Pero así sinto, rapaz. E con
soberbia ou sen ela, direiche que teño a conciencia de ter feito por Galiza o que puiden sempre,
aínda que me esquecese a mención a que te refires na Comunidade Ibérica de Nacións.
Invocas a túa franqueza como proba de honradez política. Así a acepto e correspondo en
iguais termos. Eu quero construír. Impórtame menos criticar. E nas túas cartas non atopo
construción senón crítica. Imos facer algo. Propón algo que poidamos facer. Se o fixemos mal
antes, peor para nós. Imos mellorar a nosa conduta e facer máis eficaz a acción. Pero, por
Santiago, non me digas de enganos na nosa conta. Nin iso é así nin podo admitilo. Dime que
nos enganamos. Se cadra tes razón. E oxalá nos axude a saír do erro. Pero non me ameaces
coa caixa dos teus segredos, e menos aínda para pagar conta que eu non che pasei xamais.
Máis che valía sacar de novo Galeuzca e deixarte de lamentacións. Aquí imos ver se
damos nova vida a Iberia de acordo con Domingues dos Santos. Xa me dirás se recibes o
Diario de Sesións de Montserrat. Apertas.
Irujo
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Capítulo LIV
Discurso de Castelao no Día de Galiza de 1948
Festival do Centro Galego de Buenos Aires, no teatro Argentino,
25 de xullo de 1948
Alba de Gloria
Miñas donas e meus señores :
Se no abrente deste día puidéramos voar sobre da nosa terra e percorrela en todas as
direccións, asistiriamos á marabilla dunha mañá única. Dende as altas chairas de Lugo,
inzadas de bidueiros, até as rías mainas de Pontevedra, oureladas de piñeirais; dende
as serras nutricias do Miño e a gorxa montañosa do Sil até a ponte de Ourense, onde se
peitean as augas de entrambos os ríos; ou dende os cabos da costa brava da Coruña, onde
o mar tece encaixes de Camariñas, até o curuto do monte de Santa Tegra, que vence coa
súa sombra os montes de Portugal, por todas as partes xorde unha alborada de gloria.
O día de festa comeza en Santiago. A torre do reloxo tanxe o seu grave sino de bronce
para anunciar un novo día, e deseguida comeza unha muiñeira de campás, repenicada
nas torres do Obradoiro, que se comunica a todos os campanarios da cidade. Pero hoxe,
as campás de Compostela anuncian algo máis que unha festa litúrxica no interior da
catedral, con dignidades mitradas e ornamentos marabillosos, de brocados e ouros, con
chirimías e botafumeiro, capaz de dar envexa á mesma basílica de Roma. Hoxe as campás
de Compostela anuncian unha festa étnica, filla, tal vez, dun culto panteísta, anterior
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ao cristianismo, que ten por altar a terra-nai, alzada simbolicamente no Pico Sacro; por
cobertura o fanal inmenso do universo e por lámpada votiva, o sol ardente de xullo,
o sol que madura o pan e o viño eucarísticos. Por iso a muiñeira de campás, iniciada
en Compostela, vai rulando por toda Galiza, de val en val e de couto en couto, dende
os campanarios pimpantes da beiramar até as humildes espadanas da montaña. E o
badaleo rítmico das campás- de todas as campás de Galiza, en leda algarabía - semella o
troupeleo dos cabalos astrais, que veñen pola bóveda celeste, turrando do carro de Apolo,
que trae luz e calor ao mundo en sombras. Hoxe é o Día de Galiza, e así comeza!
Así dá comezo a solemnidade deste día; a Festa Maior de Galiza, a Festa de todos os
galegos. Pero ninguén pode sentila coma nós, os emigrados, porque en tal día coma este
reviven as nosas lembranzas acumuladas, e na moita distancia agrándase o prodixio
da patria. Hoxe, a nosa imaxinación anda por alá, en festa de saudades, escoitando
as cantigas montañesas e mariñeiras que van para Compostela, vendo o noso país
embandeirado de azul e branco, con músicas, gaitas, pandeiros, aturuxos e foguetes ...
E, despois de evocar o repenique matutino das campás - mal ou ben, ao xeito de Otero
Pedrayo - eu podía evocar igualmente todos os lances xubilosos deste día, hora a hora,
minuto a minuto. Pero, cómo se tornan tristes as alegrías evocadas lonxe da patria! Cómo
doen as ledicias arrincadas do recordo da nosa mocidade! E como para min é certo o que
dixo o mellor poeta da nosa estirpe:
Sen ti perpetuamente estou pasando
Nas maiores alegrías, maior tristeza
Non; é moito mellor evocar algo irreal, algo puramente imaxinario, algo que co seu
simbolismo nos deixe ver o pasado para proveito do futuro, como unha boa experiencia.
Podemos imaxinar, por exemplo, unha Santa Compaña de inmortais galegos, en
interminábel procesión. Alí veremos as nobres dignidades e os fortes carácteres que dou
Galiza no decorrer da súa historia. Verémolos camiñar en silencio, coa faciana en sombras
e o mirar caído na terra dos seus pecados ou dos seus amores, agachando ideas tan vellas
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que hoxe nin tan sequera seríamos capaces de comprender, e sentimentos tan perennes
que son os mesmos que agora bulen no noso corazón. Algúns verémolos revestidos con
ricos panos e faiscantes armaduras, pero os máis deles van descalzos e nus, cos ósos
prateados polo fulgor astral.
Á fronte de todos vai Prisciliano, o heresiarca decapitado, levando a súa propia caveira
nunha arqueta de marfil e afincándose nun longo caxato, que remata coa fouce dos
druídas, a modo de báculo episcopal. Seguen a Prisciliano moitos adeptos, homes e
mulleres. Detrás veñen dous magnates, que quizais sexan Teodosio, o grande emperador
de Roma, e San Dámaso, o sumo pontífice da cristiandade, seguidos ambos por unha
hoste de soldados e eclesiásticos. Ollamos despois unha ringleira de mortos esclarecidos,
que portan os atributos da súa dignidade ou da súa profesión.
Alí distinguimos á virxe Eteria, a escritora peregrina, con túnica de branco liño e
camiñando con arfado compás. Ao historiador Paulo Orosio, discípulo de Santo Agostiño,
que marcha pensativo, cun rolo de pergamiños na man. Ao bispo e cronista dos
tempos suevos, a Idacio, que alumea o camiño cunha lámpada de bronce. A San Pedro
de Mezonzo, o autor da Salve Regina Mater - o cántico e a oración máis fermosa da
Igrexa -, cunha recendente azucena nos beizos; ao fundador San Rosendo, que sostén
Capa da primeira edición de Alba de Gloria

liturxicamente a custodia do noso escudo tradicional. E moitos, e moitos máis, que é
dificultoso recoñecer. Logo vemos o primeiro arcebispo de Compostela, o gran Xelmírez,
revestido de pontifical, con aurifulxente cortexo de mitrados e cóengos. Após do prelado
vén Afonso VII, o emperador, con cetro na destra, espada na sinistra e coroa de ouro
e pedrarías nas tempas. Seguen ao emperador o Conde de Traba, seu aio, e demais
vultos da soberbia feudal de Galiza. Ollamos despois os monxes letrados, en longa fileira,
con velas acesas e libros abertos. Vén detrás o mestre Mateo, o santo dos Croques, co
Apocalipse debaixo do brazo, encabezando unha grea de arquitectos e imaxineiros, que
portan as ferramentas das súas artes. Aparece deseguida unha multitude de xograres e
trobadores, en mestura de tipos e atavíos. Algúns semellan ter sido monxes; outros calzan
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esporas de ouro, en sinal de que foron cabaleiros; pero os máis deles van esfarrapados,
con vellas cítaras, laúdes e zanfonas ao lombo. Alí recoñecemos a Bernaldo de Bonaval,
Airas Nunes, Eanes do Cotón, Pero da Ponte, Pero Meogo, Xohán de Guillade, Meendiño,
Xohán Airas, Martín Codax, Paio Gomes Chariño, Macías o namorado, Xohán Rodríguez de
Padrón, e moitos máis, todos con lume no peito. Non tardan en aparecer as dúas belidas
e infortunadas irmás, Inés e Xohana de Castro, a que reinou en Portugal despois de morta
e a que foi raíña de Castela nunha soa noite morna de verán, como dúas rosas murchas,
levando en bandexas de prata as coroas do seu efémero reinado. Veñen despois os moitos
homes fachendosos de Galiza, os señores feudais, que non souberon vivir en paz nin
consigo mesmos, todos eles montados en bestas negras, dende Andrade o Bo, seguido
por un porco montés- símbolo totémico da súa casa -, até o valente Pedro Madruga, que
leva o puñal da traizón espetado nas costas. Como grupo singular destácase o Mariscal
Pardo de Cela, xunto cos seus compañeiros de martirio, inxustamente decapitado, que
sosteñen con entrambas as mans as propias cabezas, aínda frescas, que deitan sangue e
piden xustiza. Tamén ollamos unha boa representación do feudalismo eclesiástico, e nel
distinguimos os tres arcebispos Fonseca, pai, fillo e neto, seguidos por unha mula cangada
coas obras de Erasmo. E, detrás de tanto señorío feudal, vén a pé o seu mellor cronista,
Basco da Ponte. E deseguida recoñecemos a impoñente tropa dos Irmandiños, que
arrastra cadeas, todos con bisarmas e fouces mangadas en paos, levando por abandeirado
a Roi Xordo, que sostén en alto un facho de palla acesa e fumeante.
Aquí comeza a decaer a categoría do fúnebre cortexo, como decaeu Galiza ao trocarse en
pobo vencido e subordinado. Pero aínda se ven moitas individualidades poderosas, como
Sarmiento de Gamboa e os Nodales, que camiñan xuntos, portando astrolabios, atlas
e cunchas estrañas; o filósofo escéptico, Francisco Sánchez, con muceta de doutor; os
vicerreis de Nápoles e das Indias, condes de Lemos e Monterrei, que serviron lealmente
a quen non merecía ser servido por ningún galego; os grandes embaixadores filipescos,
Zúñiga, de Castro e Gondomar, que inutilmente desbaldiron talento, sabedoría e arte
diplomática; os escultores Moure e Ferreiro, xunto cos arquitectos Andrade e Casas e
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Nóvoa, que ceibaron de cadeas a nosa orixinalidade oprimida; o Padre Sarmiento e o
Padre Feixóo, que remediaron o atraso cultural de España coa súa poderosa erudición e o
seu xenio enciclopédico. Vén axiña Nicomedes Pastor Díaz, coa súa lira de nácara, abrindo
o rexurdimento literario de Galiza e seguido polos poetas Añón, Rosalía, Curros, Pondal,
Ferreiro, Lamas, Amado Carballo, Manoel Antonio e tantos outros, todos con estrelas
sobre das súas frontes; os historiadores Vicetto, Murguía e López Ferreiro, os patriotas
Faraldo e Brañas, a pensadora Concepción Arenal, a escritora Pardo Bazán, e por fin o
gran Don Ramón, aínda non ben descarnado...
Acabo de citar uns cantos vultos da Santa Compaña de inmortais galegos, uns cantos
nada máis porque nos dous mil anos da nosa historia os vultos cóntanse por milleiros.
Di Oliveira Martiz que na Historia non hai máis que mortos e que a crítica histórica non é
un debate, senón unha sentenza. Pero todos sabemos que os mortos da Historia reviven e
mandan máis que os vivos - moitas veces desgrazadamente -, como todos sabemos que
a mellor sentenza é a que se dá despois dun debate. Por iso eu gusto de poñer a debate
a nosa Historia, non a nosa tradición, porque se ben é certo que se pode compor unha
grande Historia de Galiza con só recoller as crónicas dos seus grandes homes, tamén é
certo que ningún deles, nin todos eles xuntos, foron capaces de ergueren a intransferíbel
autonomía moral de Galiza, á categoría de feito indiscutíbel e garantido. Afortunadamente,
Galiza conta, para a súa eternidade, con algo máis que unha Historia fanada, conta cunha
tradición de valor imponderábel, que iso é o que importa para gañar o futuro.
Cando a Santa Compaña de inmortais galegos, que acaba de pasar por diante da nosa
imaxinación, se perde na espesura dunha fraga de lonxe, con esa mesma imaxinación
veremos xurdir do humus da terra-nai, da terra da nosa Terra, saturada de cinzas
humanas, unha infinda multitude de luciñas e vagalumes, que son os seres innominados
que ninguén recorda xa, e que todos xuntos forman o substrato insubornábel da patria
galega. Esas ánimas sen nome son as que crearon o idioma en que eu vos estou falando,
a nosa cultura, as nosas artes, os nosos usos e costumes e, en fin, o feito diferencial de
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Galiza. Elas son as que, en longas centurias de traballo, humanizaron o noso territorio
patrio, infundíndolles a todas as cousas que na paisaxe se amosan o seu propio espírito,
co que pode dialogar o noso corazón antigo e panteísta. Elas son as que gardan e
custodian, no seo da terra-nai, os legados múltiples da nosa tradición, os xermes
incorruptíbeis da nosa futura historia, as fontes enxebres e purísimas do noso xenio
racial. Esa multitude de luciñas representa o pobo, que nunca nos traizoou; son a enerxía
colectiva, que nunca perece; son, en fin, a esperanza celta, que nunca cansa. Esa infinda
multitude de luciñas e vagalumes representa o que nós fomos, o que somos e o que
seremos sempre, sempre, sempre.
Esta evocación vai dirixida a todos os galegos; pero no día de hoxe, eu e a maioría dos
galegos que me escoitan, temos a obriga de percorrer devotamente os cemiterios de
Galiza, onde repousan os derradeiros mártires, en número incontábel. A nosa imaxinación
verá unha fogueira en cada cemiterio, como outros tantos clamores de xustiza. Pero no de
Pontevedra verá unha labarada que chega até o ceo. Esta é a chama do espírito dun gran
galego que non figura na Santa Compaña dos inmortais, porque non pertence á historia,
senón á tradición. Este é o lume do espírito de Alexandre Bóveda, estrela e bandeira do
noso porvir.
Velaí o que eu lles quería dicir neste Día de Galiza, en loor da nosa tradición, por riba da
nosa Historia, a todos os galegos que residen nesta terra, que para nós é unha segunda
patria. E nada máis, amigos e irmáns.
Que a fogueira do espírito siga quentando as vosas vidas e que a fogueira do lume nunca
deixe de quentar os vosos fogares.

566

Capítulo LV
O derradeiro ano
Foi en 1949, nos comezos, cando se lle manifestou a enfermidade que acabaría coa súa
vida. Sen embargo, en agosto entra no prelo López de Buenos Aires a súa última obra, As
Cruces de Pedra na Galiza. Castelao, enfermo, vía con estupor o cambio de actitude dos
Estados Unidos, en que todos confiaran. No ano en que nace a Organización do Tratado do
Atlántico Norte (OTAN), Norteamérica abre unha fenda ao seu pragmatismo nas relacións
coa ditadura franquista. Así, aínda que Acheson, secretario de Estado, declara que “España
é un símbolo do fascismo”, destaca a súa estratéxica importancia defensiva (en vista do
novo poder soviético que ensaiou a súa propia bomba atómica). O Chase National Bank
concede un primeiro crédito a Madrid e por primeira vez a Navy recala nun porto español.
Curiosamente, o de Ferrol. O espectáculo non podía ser máis lamentábel e deprimente.
Pola súa parte, a resistencia basca comezara aquel ano interrompendo Radio San
Sebastián. Fixérono a continuación de que fose transmitida a mensaxe de fin de ano do
ditador. Falou durante dez minutos en nome da Resistencia Basca. O locutor expresouse
en éuscaro e castelán, repetindo pola súa parte mensaxes de Nadal do lehendakari Agirre.
Imaxe dun dos cruceiros do libro As cruces
de pedra na Galiza

Por outra parte, o Partido Nacionalista Basco celebraba unha importante xuntanza e acordaba
publicar un comunicado que marcase as orientacións do momento. A mensaxe do 5 de marzo
do Consello Nacional do PNV foi moi importante. A última emitida con esta solemnidade fora a
do 18 de xullo de 1936. É de destacar que o capítulo II desta declaración política do PNV dicía:
“Fiel aos principios que para o pobo basco defende, o PNV afirma o seu respecto
e adhesión aos pobos que reivindican a súa liberdade nacional, e moi en especial,
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a Catalunya e Galiza, a quen reitera a súa solidariedade activa para chegar ao
estabelecemento do sistema político que lles permita, así como a Euskal Herria, o pleno
desenvolvemento da súa personalidade”.
Durante o mes de xuño Franco visitou Barcelona, estoupando até dez artefactos en
diversos puntos da cidade.
Pola súa banda, Castelao facía pública a súa derradeira mensaxe no acto do 28 de xuño
en Buenos Aires, con motivo da celebración do Plebiscito do Estatuto galego. Dicía así o
presidente do Consello de Galiza:
Amigos e irmáns:
Eu conservaba un testamento antigo, escrito en galego, en que o testador declaraba estar
Cruceiros de Rianxo

san de corpo e alma, sen ningunha dor física que lle sacase o entendemento e o xuízo.
Non é que agora lembre aquel testamento porque queira deixar fe da miña vontade para
que, despois de morto, non haxa contenda sobre os meus bens, pois nin teño fortuna,
nin penso que a miña enfermidade sexa mortal. Eu non podo morrer agora porque aínda
teño moito que facer, e a miña vontade de vivir vale tanto ou máis que as medicinas dos
médicos. Non, eu lembro aquel testamento porque son escravo dunha dor física, que
desde hai máis de catro meses non me permite coordinar ben as ideas. Non podo, pois,
escribir unha mensaxe digna da hora presente. Seguro que nunca na miña vida tiven
tanto que dicir, nin tantos desexos de dicilo, pero non podo ordenar a materia que dentro
de min bule, e tempo chegará para falar como é debido.
Os meus discursos no día do Estatuto foron sempre crónicas e xuízos daquilo que máis
preocupaba á nosa colectividade. Hoxe o meu discurso sería extenso e duro de dixerir
para certos monifates. Falaría do republicanismo desterrado de España, xa caído na
máis torpe rutina doutrinaria, que non soubo manter esperta a causa máis sensíbel
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do noso tempo. Falaría dos partidos políticos restaurados no desterro, que só serven
para armar leas. Falaría do Goberno español que agoniza en París. Falaría do convenio
socialista-monárquico, que non só delata impudor de certos xerifaltes do socialismo,
senón que vai compracendo e corrompendo o esquerdismo histórico de España. Falaría
inclusive, do Comité Federalista español, que preside Madariaga e o seu elenco de malos
cómicos. Falaría extensamente dos varios criterios que reinan no interior de España e nas
esperanzas que moitos poñen aínda no talento de Prieto. Falaría da mentalidade dos novos
emigrantes galegos, que veñen enriquecerse cos métodos correntes de España. Falaría
da emigración dos xurelos con tanto respecto como falaría da emigración dos galegos de
hoxe en día. Pero a miña atención deterase principalmente en varios acontecementos que
padeceu e segue padecendo a colectividade galega de Buenos Ares. De todo isto falarei
cando me repoña da enfermidade que agora me ten deitado e xuro que non me deterá
ningunha consideración, pois estou no segredo das manobras e coñezo ben os alacráns
que as dirixen. O ataque vai contra o galeguismo organizado da nosa colectividade e en
beneficio dos franquistas e monárquicos, que nas Américas soñan con volver a reinar. Esta
é unha verdade que non tardará en ser demostrada. E conste que se ataca o galeguismo
porque se quere matar o republicanismo. O ataque contra o galeguismo organizado é un
ataque dirixido principalmente contra o republicanismo. Se algúns pseudogaleguistas caen
nesa tentación non fan máis que servir ao falanxismo inimigo de Galiza.
Ningún home de ben negará que os galeguistas sacrificamos moitas veces o noso
galeguismo en función do republicanismo, pero ocorre que os republicanos específicos non
erguen a súa voz para recoñecelo. Isto quere dicir que os republicanos específicos carecen
de sentido político, porque o día que o galeguismo da nosa colectividade desapareza,
desaparecerá o mellor alicerce do republicanismo en América. Podo dicir, ademais, que
o día que o noso movemento galeguista ou republicano se quebrante, ese día sairían
da escuridade os falanxistas españois, porque os republicanos a secas teñen menos
coraxe para defender a República que os galeguistas. Velaí por que eu no día de hoxe
denuncio como traidores a cantos sementan a discordia na nosa colectividade, inxuriando
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e calumniando o galeguismo co único obxecto de servir aos inimigos da República
democrática e liberal.
Que se me perdoe que non sexa máis extenso, pero deixo así manifestadas moi
axustadamente as razóns básicas da enorme importancia que ten o galeguismo
organizado, non soamente para defender os dereitos de Galiza senón para defender tamén
as esencias do republicanismo, que non poden ser outras que a democracia e a liberdade.
Por riba da desagradábel crónica e dura crítica que podía facer hoxe da actualidade, fica
sen embargo a miña esperanza no bo siso galego e quero deixar testemuño da miña
fe firme no triunfo dos nosos ideais, que non se limitan á consecución dun Estatuto
outorgado graciosamente polo Estado español, senón dunha autonomía integral para
Galiza dentro dunha Confederación Hispana.
Desde o meu leito de enfermo, envío neste día memorábel afervoados saúdos a todos os
patriotas galegos.

Obras de Castelao
traducidas para o
chinés por Li Pei
Kan. Shanghai.
Edicións de
Propaganda PingMing, 1949
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Capítulo LVI
Irujo, preocupado pola saúde de Castelao
Imos reproducir as dúas derradeiras cartas de Irujo a Castelao. Dúas en a penas un
mes, avisado seguramente de que a saúde de Castelao se resentía. Fálalle do seu libro,
pídelle axuda e da situación política que vivía o franquismo e o exilio. Franco viaxou a
Portugal o 22 de outubro e o 25 foi nomeado nada menos que doutor honoris causa pola
Universidade de Coimbra. Agasallo entre ditadores. Mentres, Martín Artajo, o seu ministro
de Asuntos Exteriores, viaxaba ao Vaticano. A oposición ao franquismo preparábase a
outros 25 anos de exilio. Os Estados Unidos, xa o ano da morte de Castelao, outorgaban
un crédito de 62,5 millóns de dólares á ditadura e algúns sectores recomendaban o
cambio de embaixadores con España, culminando no mes de novembro o que a Asemblea
xeral da ONU resolvera por votación: anular a recomendación de retirada de embaixadores
aprobada catro anos antes.
A oposición exiliada constata o cambio de rumbo dos acontecementos e como Franco
atopaba no paso do tempo o seu mellor aliado. Indalecio Prieto, ao presentar a súa
dimisión como presidente do PSOE -sendo substituído por Rodolfo Llopis- declarou
amargamente: “O meu fracaso é completo. Son responsábel de ter inducido ao meu
partido a fiarse dos poderosos Gobernos democráticos que, como acaban de demostrar,
non merecían esa confianza”. O sucesor, Llopis, declarou: “Nin un só país de Europa
dirixido por socialistas votou contra Franco, nin un só”.
E Castelao morría.
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Os coidados dos seus médicos, doutor Sánchez Guisande, galego, e doutor Pastor,
arxentino, que contaron coa colaboración de especialistas (Vacareza, Sayé, e Novaro) non
puideron atallar a fatal enfermidade que o fería.
O padecemento físico que o ía consumindo non foi capaz de abater a súa serenidade,
sempre en tensión, no tocante aos intereses e ao porvir civil de Galiza. Preguntaba, daba
ánimos, aconsellaba, proxectaba e sempre o seu sorriso, a súa graza, a súa indagación
mental e viva cara á memoria dos grandes amigos de lonxe.
A cordialidade, os testemuños de admiración que recibía a diario dos galegos espallados
por todo o mundo, eran a gran medicina do seu espírito e, grazas a esas manifestacións
que lle chegaban, conservou sempre a esperanza de sandar e mantivo a calma espiritual.
Poucos días antes de morrer, dixo estas palabras diante dos seus íntimos:
- Síntome feliz a pesar do “bico do corvo” (así lle chamaba á dor), moito máis feliz que
calquera millonario. En realidade, para que me serviría ser millonario? Se fose dono desta
casa de apartamentos, estaría a pensar nas falcatruadas que fan os inquilinos... eu teño
canto necesito: menciñas que non serven de nada, amigos médicos que fan canto poden
para que sande, amigos que me queren, unha cama limpa, o coidado da miña muller... e
todos os días me chegan cartas agarimosas de galegos espallados polo mundo enteiro...
Todo isto non se atinxe coa riqueza. Conseguín tanto ben soamente por ter sido leal coa
miña terra. Isto é suficiente para me sentir feliz, como eu me sinto.
E nese tramo final da súa vida foi cando recibiu as cartas de Irujo ás que fixemos mención
e que reproducimos a seguir:
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Westcliff, 11 de setembro de 1949
Querido Castelao:
Teño novas túas polos meus irmáns. Con eles envíoche estas liñas.
Dinme que estás enfermo. Olla, rapaz: agárrate á pata da cama. É preciso vivir. Non che
importen os acenos oratorios de importantes monifates. Isto marcha. Coido que imos
poder ver luz pronto. Créoo sinceramente. Non che direi por que. Sería moi longo. Non
importa demasiado. Iso da lóxica e dos cálculos falla case sempre. Pero hai que vivir, non
soamente para ver, senón, de maneira principal, para actuar.
Sei que che editan o libro das cruces en galego e en inglés. Moi ben. Sei que preparades
unha historia de Galiza, que marcará suco profundo e amplo. Iso está moi ben tamén.
Adiante con iso, que é bo, e santo, e necesario.
Oe, Castelao. Eu coido que vou preparar un libro modesto, sen voos, sobre o meu paso polo
Ministerio de Xustiza. Eu non sei soñar nin crear coma ti, que para iso es soñador, e poeta,
e galego. Pero, no meu libro, quero facer algo máis que iso, comezando por uns brochazos,
que é España, cousa non fácil de ver desde dentro nin desde fóra, e que as xentes algunha
vez sospeitan, pero que non acaban de saber. Imaxínate que trazo unhas liñas xerais,
dicindo que España, a España descrita polas xeografías e definida polos códigos, non existe.
Que en España, no que é España hoxe, houbo uns primeiros poboadores, co seu idioma, a
súa cultura, a súa raza, a súa significación humana, e deste pobo fica hoxe como expresión
auténtica o basco. Que con posterioridade a estar poboada España polos seus primeiros
habitantes, chegaron a ela os celtas, e que dos celtas, das súas artes, a súa cultura e
o seu xenio civil, fica como expresión viva Galiza, non obstante a súa lingua romance.
Que máis despois viñeron a España os romanos, e tras os romanos viñeron os visigodos.
Deles formáronse dúas unidades humanas, perfectamente definidas, dentro da península:
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Castela é a sucesora de Toledo, gótico-romana e imperial. Catalunya, ao abeiro da vida
occitana, con próximo parentesco limusin e provenzal, naceu dentro da cultura carolinxia,
demarcada pola marca hispánica, e significa a vida romana e mediterránea. E despois dos
godos chegaron os árabes e africanos, que deixaron en Andalucía, cuberta esta polo idioma
castelán e as igrexas cristiás, o sangue, a arte e a modalidade dos pobos árabes. Despois
de ler esta prosa, eu pregúntoche: Que podería dicirse nunhas poucas cuartillas, de Galiza,
para ampliar, rectificando canto sexa preciso, o concepto vertido? Queres dicirmo? E posto
a preguntar, por se hai xeito de coalo, por que non me dis o que, ao teu parecer, podería
dicirse de Portugal? Porque dicir que, como España, ten dentro de si a Galiza, Castela e
Andalucía, se cadra sexa demasiado simplista e exposto a dubidosas interpretacións, aínda
que posibelmente sexa o que máis se achegue á verdade histórica e humana.
Estou pasando uns días coa miña filla, que saúda a túa encantadora muller. Son avó,
rapaz. Teño unha neta preciosa. E como cada vez teño menos formalidade eu, algún día
nos atoparemos á mesma altura.
Unha forte aperta.
París, 25 de outubro de 1949
Sr. D. Alfonso R. CASTELAO
BUENOS AIRES
Meu querido Castelao:
Chégannos novas de que a túa saúde non anda ben. Iso entristécenos como amigos que
che queremos e como compañeiros nunha loita dura na que temos comúns obxectivos e
finalidades que cumprir. Figúrate con que ilusión queremos recibir noticia da túa pronta
melloría e restabelecemento.
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As cousas políticas móvense e marchan en medio de singulares complicacións e, en
máis dun caso, entre confusións que abranguen todos os campos. É indubidábel que un
dos máis elementais preceptos en política é saber esperar cando se producen situacións
semellantes e, sobre todo, cando da nosa acción impremeditada non poderían obterse
resultados inmediatos. O clima dentro e cunha unanimidade que chama a atención,
exixe e reclama un cambio rápido na actual situación. Non che hei de repetir, porque os
coñeces, os argumentos dunha real crise económica agravada de día en día e sen solución
posíbel mentres non chegue unha masiva axuda estranxeira. Tras ela andan os elementos
do réxime de Franco, traballando aquí e alá para conseguir romper o círculo vicioso no
cal están metidos. Non parece, polo de agora, posíbel que obteñan nada substantivo.
Nin consideracións estratéxicas, nin o boureo anticomunista que, polo repetido, perde
consistencia nos beizos franquistas, nin a visita das personalidades norteamericanas na
cal non todo é limpo, copio o caso de Mr. Farley que, simplemente, aproveita todas as
conxunturas para meter en Europa a Coca-Cola, da cal é director xeral, etc. etc. Non
son razóns suficientes para unha axuda económica que consolidaría un réxime que é
rexeitado por Europa e por América. Digo rexeitado porque as organizacións maioritarias
e democráticas destes pobos o rexeitan e non queren a súa compaña. O problema é máis
simple do que nos imaxinamos, e redúcese a que Franco non pode participar no Occidente
europeo porque o seu réxime totalitario mancha a causa pola cal os pobos de Europa
erguen bandeira, e que en caso de conflito co totalitarismo oriental non están dispostos a
presentar lagoas e puntos vulnerábeis coma este. Se non entra en Europa non terá axuda,
e se entra será mudando o réxime. Até hoxe está neste punto situado o problema e, polo
que che podo asegurar, continuará polo de agora así.
A malpocada división das forzas democráticas españolas fixo perder tempo e prestixio,
e a pesar de todo, a oposición a Franco medra en sectores que até onte o defendían.
Pero ocórrelle tamén a esta nova oposición algo semellante, pois tendo na súa man,
por razóns que o tempo crea, elementos de importancia para derrocar o réxime, non o
saben empregar a causa da súa división. Refírome aos monárquicos e forzas similares
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que están divididos entre aqueles que queren un cambio sen arriscar os seus diñeiros, e
aqueles outros que desexan o cambio sen condicións porque cren que é de necesidade
urxente. Os primeiros conspiran buscando un Don Juan amábel e un Franco xeneroso,
que poida conservar o actual colocando sobre o existente o cetro e a Coroa. Os outros
irían máis lonxe, pero non teñen nin o prestixio nin a coraxe necesarios para seguir por
este camiño, como foi o caso de Gil Robles nas conversas de Londres, e dalgúns outros
que rodean a Don Juan en Lisboa. De aquí as dificultades con que marcha o famoso pacto
cos socialistas, e as irritacións de Prieto por este motivo. Todo era previsíbel aínda cando
eu coido que causou un efecto saudábel porque puxo de manifesto a extensa oposición
ao réxime que existe. Mágoa foi que Prieto se lanzase ás súas andanzas sen conservar as
pontes coas organizacións e institucións republicanas. Pero cada cal é como é.
Que sabes dos teus correlixionarios de Galiza? Hai tempo que non temos as vosas
novas, e é mágoa porque de certo que o ambiente galego acusará os mesmos síntomas
de protesta e descontento que noutras partes, e posibelmente, por razóns que nos son
comúns, un pouco máis.
Nós seguimos na brecha mantendo a nosa organización dentro e fóra, convencidos de que
os acontecementos nos van sorprender o día en que menos o imaxinemos ou esperemos.
Así foi con todas as ditaduras, e por iso, como a Historia nos ensina en tantos casos
similares, é mala táctica a de romper as organizacións ou suspender os traballos, sobre
todo despois de tantos anos de loita. É unha recomendación que constantemente fago a
todos, e que nos é aconsellada mesmo desde fóra porque a ninguén se lle ocorre crer na
permanencia do réxime de Franco, condenado antes ou máis tarde a morrer e, polo tanto,
os que discorren ben e nos aconsellan con afecto entenden que é preferíbel gardar un
principio de orde como supón unha organización, que ter que improvisalo máis tarde ante
circunstancias inesperadas que polo mesmo se presentan cheas de dificultades. A fatiga
e o cansazo son cousas naturais nesta clase de combates pero contra todo iso temos que
reaccionar acotío, e eu espero ver axiña o día no cal todo canto temos resistido, traballado
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e organizado nos dará froitos do 100 por 1. O tempo, a pesar de todo, preséntanos cada
día novas posibilidades e non son pequenas as que ofrece o descontento do interior
que chegou, mesmo, a importantes áreas do brazo militar e que comeza a preocupar
seriamente aos dignitarios eclesiásticos que demostraron tanta cegueira nos últimos
tempos. É unha atmosfera que se está creando e, como me dicía Marañón hai un par
de meses, progresa cunha rapidez tal que, segundo me aseguraba, en catro meses se
verificara na opinión pública un cambio radical.
Agora estamos fronte á viaxe de Franco a Lisboa. As versións que corren son para todos
os gustos. Evidentemente é un tento de saír do illamento internacional, pero se non
existe cambio de réxime, ou de liberalizar fundamentalmente, o que é contraditorio coa
súa propia natureza, e non existe, polo tanto, axuda económica exterior, todas estas
exhibicións infrutuosas lle causarán ao franquismo máis dano que proveito. Pero a proba
de Lisboa non deixa por iso de ser importante e convén seguila paso a paso.
Vou estendéndome moito, pero tamén é verdade que había abondo tempo que non tiña
ocasión de dialogar contigo por escrito.
O que desexo, e desexamos todos os bos amigos que aquí tes, é que a túa saúde se
restableza e que poidamos pronto saber que te reincorporas aos teus traballos co
entusiasmo e folgos de sempre.
Non deixes de saudar con todo respecto a túa dona, e ti recibe unha forte aperta do teu
amigo.
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Capítulo LVII
Doenza, morte e enterro de Castelao
Doenza
Os primeiros síntomas manifestáronselle en París, cando se trasladou a esta cidade para
incorporarse, como ministro representando a Galiza, ao Goberno republicano no exilio,
presidido por Giral.
A partir dese momento, pódese dicir que xa estaba ferido de morte.
Os médicos franceses que o asistiron non atoparon a orixe da doenza, aínda que algún
apuntou a sospeita de algo fatal que, desgrazadamente, tivo confirmación irreparábel
dous anos despois.
De regreso a Buenos Aires, sentiuse revivir na calor do afecto e admiración con que a
Compoñentes do Consello de Galiza,
membros do Centro Galego, o director do
sanatorio e da Irmandade Galega fan garda
de honra ante o cadáver de Castelao

colectividade galega o rodeaba novamente. E dedicouse a escribir o segundo tomo da súa
obra Sempre en Galiza, no cal ía vertendo o zume amargo da esperanza do seu paso polo
goberno republicano no exilio. Este tomo quedou inconcluso.
Aparentemente, a enfermidade fatal manifestada en París esquecera a súa vítima, dándolle un
respiro. Semellaba o Castelao dos seus mellores tempos de vivacidade espiritual e saúde física.
Aínda no día de Galiza de 1948, no brillante acto organizado polo Centro galego no Teatro
Argentino pronunciou vigorosamente un gran discurso cheo de imaxes e visións históricas
galegas e de paixón patriótica, que sería a súa derradeira peza oratoria.
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Morte
Despois de longos meses de sufrimento, foi internado no sanatorio do Centro galego,
para ser sometido a unha delicada operación cirúrxica, co fin de lle cortar a dor que o
fería; e para tal efecto, as autoridades do Centro asignáronlle un cuarto especial con
todas as comodidades e dispuxeron que se lle prestasen as máximas atencións de toda
orde, e o mesmo á súa esposa dona Virginia, que ficou ao seu carón no sanatorio até
o derradeiro intre. Pero malia os coidados dos doutores Gumersindo Sánchez Guisande
e Miguel S. Pastor, que non se separaron do leito do enfermo, este non reaccionou á
delicada operación cirúrxica á que fora sometido e ao fío das 23 horas da noite do sábado
7 de xaneiro de 1950, faleceu o grande home que durante toda a súa vida fixo un culto do
amor a Galiza e ao seu pobo, que loitou continuamente pola súa liberdade.
Conducindo o cadaleito de Castelao ao
Panteón. Manuel Ponte, presidente da
Irmandade Galega e, á dereita, Lisardo
Rodríguez

Euzko Deya, en primeira páxina e con fotografía, publicou o seguinte:
PERDA IRREPARÁBEL, MORREU CASTELAO!
“A grave doenza que padecía dende hai tempo o doutor Alfonso Rodríguez Castelao tivo
un fatal desenlace á última hora do 7 do corrente. O falecemento sobreveu no hospital
do Centro Galego, onde se lle sometera recentemente a unha operación cirúrxica como
derradeira posibilidade de atallar ou, en todo caso, mitigar o seu mal.
A nova do deceso circulou por Buenos Aires e en poucas horas produciuse un movemento
de dó verdadeiramente excepcional. Milleiros de persoas de todos os medios e
representantes de centenares de entidades acudiron a expresar o seu sentimento ao
mencionado Centro Gallego, onde ficou instalada a capela ardente e onde se velou o
cadáver até o seu enterramento, que tivo lugar cando xa saíra esta edición.
Galiza e todos os pobos ibéricos perden co doutor Castelao unha das figuras máis elevadas.
Porque o rexo espírito democrático do finado transcendeu os confíns do seu país natal e
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estendeuse por toda a Península ibérica. Representaba Castelao con cabal fidelidade a alma
lírica de Galiza, ademais dos máis fondos anhelos da súa personalidade colectiva. Moi poucos
homes chegaron a reflectir o espírito dun pobo coma Castelao, e por iso a Galiza histórica,
a ceibe e eterna, considerábao o seu máximo expoñente. A súa loita pola causa galega tivo
un valor substancial. A el débese en parte preferente o movemento renacentista galego dos
derradeiros trinta anos. Poeta, orador, artista plástico e político, en todas esas disciplinas
serviu á súa patria en medida excepcional que o tempo haberá de ir valorando cada vez
máis. Deputado ás Cortes por Galiza, ministro no Goberno exiliado da República española,
presidente do Consello de Galiza, motor de toda obra que tendese á reorganización da vida
ibérica sobre os seus alicerces históricos, sen descontar a empresa do entendemento previo
de Catalunya, Galiza e Euskal Herria como paso primeiro para chegar a aquel, a súa tarefa foi
amplísima e, sobre todo, insinuante no máis alto grao. Todo o seu labor político, o mesmo que
o artístico estaba impregnado de poesía, pero dunha poesía creadora, máis útil seguramente
que todos os chamados realismos. As ideas e teorías de Castelao facíanse suxestivas e
Galegos no velorio de Castelao

ennobrecíanse ao peneirarse na súa exquisita sensibilidade. Con Castelao, o home boísimo,
dun profundo sentido humano, dunha vastísima cultura, foise un dos espíritos máis finos,
máis sutís de todo o territorio ibérico, e a súa perda éo na mesma dolorosa medida para todos
eses pobos, sen descontar o noso, Euskal Herria.
Por forza, a punto de pechar este número, temos que constrinxirnos á trazar estas liñas
que ampliaremos noutras edicións próximas, pois a relevante personalidade que acaba
de desaparecer require un maior exame, aínda que non fose máis que pola alta lección
humana que constituíu a súa vida luminosa. Por hoxe acabaremos expresando o noso dó
máis profundo á dona do extinto, dona Virginia P. de Castelao, a Galiza toda e aos seus
representantes entre nós, consignando tamén que o presidente basco doutor Agirre fixo
chegar un sentido cablegrama de pésame”.
Alonso Ríos enviou ao lehendakari Agirre un telegrama comunicándolle o deceso. Dicía
o telegrama, “En nome Consello Galiza comunícolle falecemento presidente Castelao...
Alonso Ríos”.
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O lehendakari contestou inmediatamente: Alonso Ríos. Belgrano 2605. Buenos Aires:
“Profundamente impresionados falecemento gran patriota Castelao en nome propio e
Goberno basco reciba Consello Galiza sentido pésame . Agirre”.
Velorio
Ao producirse a morte de Castelao, a noticia estendeuse por todos os ámbitos da cidade,
e a media noite reuníronse os directivos do Centro galego, de case todas as entidades
galegas importantes de Buenos Aires para tomar acordos referentes ao velorio, enterro e
homenaxes póstumas ao ilustre morto.
A Xunta directiva do Centro galego axiña tomou diversos acordos para render as máximas
O presidente do Centro Ourensán, Antón
Rodríguez e o secretario Valeriano Saco

honras a Castelao, entre os que figuraba clausurar o local da institución polo termo de 48
horas, pór a bandeira galega a medio mastro na fronte do edificio, en sinal de dó, e velar
os restos no gran salón do Centro.
Tomadas todas as disposicións, a capela ardente instalouse nas primeiras horas do domingo
8 no salón principal, colocando o corpo xacente de Castelao diante dunha gran bandeira
galega, que se destacaba sobre un lenzo negro que lle servía de fondo. Ao estenderse a
noticia da morte de Castelao a través dos noticiarios radiofónicos das primeiras horas do
domingo e nos xornais matutinos, unha extraordinaria afluencia de xentes de toda condición
social da colectividade, arxentinos e doutros países foron manifestar a súa adhesión.
Durante todo o domingo, e até altas horas da noite, como así mesmo na mañá do luns,
día en que se efectuou o enterro, desfilaron pola capela ardente gran cantidade de
personalidades de Arxentina e do Uruguai.
En todo o domingo foron chegando incontábeis ofrendas florais, na súa maior parte
de entidades galegas, e chegou un momento en que a capacidade do grande salón se
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esgotou e foi necesario colocar as ofrendas florais segundo ían chegando, nos corredores
e vestíbulo de entrada ao edificio social.
Ao amencer do domingo, despois de seren trasladados os restos á sala de operacións,
o doutor Gumersindo Sánchez Guisande, que co doutor Miguel F. Pastor, atendera
permanentemente a Castelao, procedeu a embalsamar o corpo do ilustre galego falecido.
Máis tarde o escultor galego Domingo Maza quitoulle a máscara e o molde da man dereita.
Acabadas estas operacións, un núcleo de personalidades e amigos do extinto levaron a
ombros os restos á capela ardente onde foron cubertos pola bandeira galega, e mans
amigas realizaron a emotiva cerimonia de esparexer sobre os restos mortais terra galega
levada da patria, acto simbólico este de fonda emoción e solemnidade, pois era vontade
do extinto que os seus ósos descansasen en terra galega.
Outro momento de fonda emoción foi a despedida de Virginia dos restos mortais do que
foi o seu esposo e compañeiro na vida. A dor desta valorosa muller galega que soubo
soportar con enteireza o tremendo golpe que lle deparou o destino, facíaa aparecer como
o arquetipo da muller galega: forte, valorosa e sufrida.
Enterro
Velorio dos restos de Castelao

Despois do mediodía do luns, era pouco menos que imposíbel entrar no edificio do Centro
galego, tal era a afluencia de xente que acudía a testemuñar a súa dor, e ás tres da tarde,
foi quitado o cadaleito da capela ardente para o seu traslado á carroza fúnebre.
O cadaleito cuberto coa bandeira galega foi conducido polo presidente do Centro galego,
D. José Villamarín, en compaña dos presidentes das seguintes entidades: Centro
Orensano, Federación de Sociedades Galegas, Centro Pontevedrés, Centro Lucense,
Centro de Betanzos, Sociedade de Rianxo, A.B.C. de Corcubión, Centro Coruñés, e
Irmandade Galega. O dó foi presidido polo Sr. Villamarín presidente do Centro Galego, e
polo secretario do Consello de Galiza, señor Antón Alonso Ríos.
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O corpo de enfermeiras do Centro galego, ataviadas co seu uniforme profesional,
formaron dupla fila á saída dos restos de Castelao. O ataúde foi levado a pulso até o
Centro ourensán fronte ao cal ondeaba a bandeira galega enloitada, producíndose alá
unha escena conmovedora: desde os balcóns, mans de mulleres ourensás botaron unha
verdadeira choiva de flores sobre o ataúde, ao mesmo tempo que o señor Valeriano Sacro,
secretario xeral da entidade en nome desta, pronunciaba unhas palabras de despedida aos
restos mortais do tan querido e admirado nesa casa ourensá.
Desde alá organizouse un cortexo fúnebre, entre unha multitude que paralizaba o tráfico
da Avenida Belgrano. O cortexo formado por extraordinaria cantidade de carros dirixiuse
ao cemiterio da Chacarita, chamando a atención o espectáculo, pouco frecuente en
Buenos Aires, de case unha ducia de carrozas repletas de ofrendas florais.
Castelao no seu cadaleito

No perístilo do cemiterio agardaba os restos de Castelao moita xente para os acompañar
até o panteón do Centro galego. Detido o cortexo, alá fixeron uso da palabra para
despedir os restos mortais de Castelao en primeiro termo, o Sr. Villamarín, presidente
do Centro galego; e na súa calidade de tal, dixo unha emocionante oración fúnebre.
Entón o Sr. Juan Llorens falou en nome do Consell da Comunitat Catalana facendo
unha fermosa peza oratoria, seguíndolle no uso da palabra o Sr. Pedro Basaldúa,
en representación de Euskal Herria e do seu presidente D. José A. Agirre. En nome
do Goberno republicano español pronunciou unha emotiva oración fúnebre o doutor
Gumersindo Sánchez Guisande, seguindo na lista de oradores Eduardo Blanco Amor, quen
falou en representación da colectividade galega na Arxentina, pronunciando unha sentida
peza oratoria de despedida dos restos do ilustre galego desaparecido. Tamén fixo uso
da palabra, representando a colectividade galega do Uruguai, o doutor Pedro F. Prado,
pechando a lista de oradores Antón Alonso Ríos, secretario xeral do Consello de Galiza
quen, vencendo a emoción que o embargaba, se despediu do grande amigo e compañeiro
de loita polos ideais galegos.
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Unha vez que acabou a oración fúnebre Alonso Ríos, a multitude acompañou os restos
mortais á súa derradeira morada na Arxentina, xa que era intención da colectividade
galega enviar os seus restos a Galiza, cando alá non mandara o réxime de barbarie e
opresión das liberdades. Isto cumpriuse, non sen certa polémica, o 28 de xuño de 1984.
Do secretario do Centro Orensano Don Valeriano Sacro
Palabras ditas na porta do Hogar Orensano, cando foi levado alá o ataúde como emotivo
recoñecemento do que significou aquela casa para Castelao.
“Se a morte fose capaz de levar do mundo o espírito dos homes, como é capaz de levar
os seus corpos, teríamos que dicir neste intre que esta casa fica baleira, e se vai converter
en algo así como unha cousa inanimada, pero como a morte, a pesar da súa enorme
forza destrutora, non é capaz de nos levar totalmente os seres a quen queremos, nós non
imos dicir que esta casa fica baleira, porque nela ficará sempre vivo o espírito do gran
Castelao, que foi para nós, e nós para el, o compañeiro máis leal e o guía máis nobre. O seu
pensamento foi e será o cume das nosas máis altas aspiracións. E será a loita por conquistar
o seu máis claro desexo, a liberdade da Terra! o que nos seguirá dando a razón de existir.
Capa da edición arxentina de A NOSA TERRA
polo pasamento de Castelao

Por iso non lle dicimos hoxe a Castelao adeus, polo feito de que o seu corpo se vaia,
dicímoslle simplemente “Presentes”, aquí estamos para responder á súa chamada, a
chamada do seu pensamento, que é o noso propio pensamento.
Deste modo, así humildemente, sinxelamente que era como máis lle gustaba a el,
despedimos o máis grande dos galegos que deu a Terra nai, pero facémolo convencidos de
que a súa alma seguirá alumeándonos, desde o limpo azul do ceo e de que o seu corpo se
vai converter nunha grande estrela que será a que guiará os mellores actos da nosa vida.
Discurso do delegado basco, Pedro de Basaldúa
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“A delegación basca, interpretando fielmente o sentimento da colectividade na Arxentina,
do pobo no exilio e daquel que non goza de liberdade, e dun xeito particular en nome do
presidente do Goberno de Euskal Herria, José Antonio de Agirre, quere adherirse á dor
sincera e profunda de Galiza, ás bágoas do pobo irmán que chora pola perda do máis
brillante e apaixonado dos seus fillos, o insigne Alfonso Castelao.
Saben os nosos irmáns galegos, sabedes vós que tivestes o privilexio de gozar da súa
intimidade, a admiración e o afecto, os lazos espirituais, os ideais comúns que nos ligaban
a Castelao, con quen convivimos e colaboramos con fe e confianza, para que valoredes
no seu xusto termo a angustia e a dor que embarga o noso ánimo, ante este sentimento
emocionado. Dicimos que as palabras están de máis e que tan só colle abrir amplo o
corazón á dor e ao pesar.
Temos fe en que a súa alma, tan chea de bondades, descanse na paz do Señor, como
temos fe en que a súa obra, os seus ideais aos que todo sacrificou con exemplar
xenerosidade, se convertan en realidade e perduren no futuro para ben de Galiza, desa
Galiza que levaba prendida no corazón con fervor e apaixonamento.
Máscara mortuoria de Castelao realizada
polo artista galego Domingo Maza en
Buenos Aires

Castelao morreu, pero coa súa morte fixo revivir o espírito do seu pobo, sacudido e
conmovido. Castelao morreu, pero coa súa morte Galiza toda ten agora unha bandeira, un
símbolo que axitará conciencias e fará que os ideais daquel se impoñan e frutifiquen.
A proba de afecto e de solidariedade que todos fixemos hoxe acompañando o cadáver do
amigo e do mestre, debe ter unha continuidade de lóxica lealdade, ao ser fieis aos ideais
que animaron a súa alma. Esa será a mellor e máis bela homenaxe que lle poidamos facer
ao insigne, entrañábel e chorado amigo”
Carta do líder basco, ex-ministro da República, Dr. Manuel Irujo
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Amigo Prada:
Castelao morreu. Viva Castelao! Sóubeno tarde. Pasaba unhas vacacións na casa da miña
filla, e unhas vacacións deixarían de selo se o correo segue funcionando con normalidade.
Castelao é o precursor da liberdade de Galiza, o seu cantor, o seu poeta, pintor e
historiador. Todo iso segue séndoo, porque Castelao, a súa obra, vivirá tanto como viva
Galiza, e a súa figura prócer acrecentarase cando cheguen os días, que chegarán, en
que Galiza, recobrando o seu propio ser, se redima dos séculos de escravitude en que os
desvíos dos seus fillos máis obrigados a honrala e as opresións estrañas que aínda seguen
atenazando o seu corpo social a puxeron. Mais a monumental figura de Castelao non é só
de Galiza. Cruzou as súas fronteiras hai tempo. É un home que foi dado de alta entre os
homes preclaros de valor universal. Ningunha enciclopedia seria deixará de citalo nas súas
páxinas. Eu non necesito recorrer ao brillo do seu valer. Lembro máis de preto o afecto
entrañábel do seu corazón, que era o mellor de Castelao, con ser tan inxente a súa obra
de artista, escritor e home representativo.
Como amigo, como basco e como home, asóciome cordialmente á dor de Galiza. Prégolle,
amigo Prada, que teña a bondade de transmitir o meu pésame máis sentido á colonia
galega de Arxentina. E suplícolle anotar o meu nome na relacións dos que por subscrición
custeen a estatua que Galiza -Galiza Ceibe-, lle ofreza ao precursor da súa liberdade.
Moi seu,
M. Irujo
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DE M. SERRA MORET - PRESIDENTE DO PARLAMENTO CATALÁN NO EXILIO
Sr. Rodolfo Prada - Buenos Aires
Meu querido amigo,
Ignorando o enderezo do Consello de Galiza ao cal quería eu expresar a miña profunda
mágoa pola morte de Castelao, sinto necesidade de lle escribir a vostede a risco de
importunalo e roubarlle o tempo que necesita para atender as súas múltiples ocupacións.
Descúlpeme, amigo Prada, pero paréceme que vostede como ningún comprenderá o meu
estado de espírito e a exixencia teimuda de comunicar a miña angustia a alguén que
estea fraternalmente identificado con aquela alma inmensa que non desapareceu, se pode
desaparecer, e que velará polos séculos os soños de reivindicación e de liberdade da doce
Galiza que Castelao soubo con man mestra esculpir nos seus portentosos bosquexos da
Galiza Mártir.
A perda de Castelao é verdadeiramente irreparábel. Non hai xeito de facer outro Castelao,
porque era materia pura, translúcida, como un desprendemento solar, iris orixinal e único
dunha patria dorida, fecundada e en transida espera de render o seu froito milagroso.
De Castelao pode dicirse que non naceu nin morreu: pasou polos espazos como unha
estrela de rumbo fixo e é posíbel que reapareza outro día coa mesma pompa e a mesma
grandeza. Nos mundos que está agora visitando, deixará o profundo ronsel do seu paso
e abraiará coa súa finura, a súa gravidade, a súa imposíbel materialidade; tanto había
de espírito e de lévedo etéreo no home extraordinario. A marabilla da súa palabra, da
súa escrita, do seu lapis, de canto ennobrecía co seu tacto, fica en nós no asombro dese
portento que tivemos o privilexio de coñecer e tratar.
Cantas veces lembrei as nosas entrevistas, aquelas xuntanzas de Galeuzca, que selaban
en torno á grande figura a solidariedade dos nosos pobos! Como evoco as horas vividas
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nese Buenos Aires, recapitulando sobre o pasado, enxergando un futuro, sempre coa
sensación dunha clara fraternidade, promesa de porvir fecundo!
Sinto que esta carta teña tons de laio e depresión. Vostede sabe que non é o meu estilo,
pero a perda de Castelao é para min un lúgubre anuncio e un fito impasábel. Na miña
solitaria loita, Castelao era verdadeiramente un sostén, e sen escribirnos sen necesidade
de contactos frecuentes, era o monumento visíbel na distancia, guía segura para seguir
gañando conciencia para os pobos ibéricos, das súas posibilidades, da súa superación,
do seu destino. Oxalá a lembranza de Castelao sirva para conservar a flor delicada de
Galeuzca, flor que chegará a ser semente e froito. Debemos xuramentarnos a que así sexa.
Prégolle que saúde no meu nome a Villaverde, Alonso Ríos e aos bos amigos galegos, con
quen compartín horas de plenitude e de acción.
Perpignan, 6 de marzo de 1950
En Euzko Deya de París publicouse un artigo do capelán da colectividade D. Iñaki Azpiazu.
Dicía así:
“Esta tarde, nun nicho do suntuoso panteón que, no cemiterio bonaerense chamado
Chacarita, eleva ao ceo a súa inmensa cúpula coroada coa cruz entre os despoxos mortais
dos emigrantes de Galiza, foi depositado o cadáver de Alfonso Castelao.
A morte do artista que debuxou con tenrura filial os fermosos recunchos da súa terra, do
historiador que soubo trazar as puras liñas da tradición galega, do orador brillante que
emocionaba coa súa palabra cálida, sacudiu fondamente a alma dos seus compatriotas.
Os bascos de Buenos Aires estivemos presentes na dor de Galiza. A nosa presenza tivo a
impresión morriñenta dunha bretemosa tarde euzkadiana e a nosa oración evocaba o eco
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dun laio dunha aldea cantábrica en día de naufraxio, cando as augas devolven á praia os
restos dun irmán navegante.
É que Castelao era o noso irmán, pois fillos dun mesmo sentir humano eran o seu amor á
terra e a nosa devoción a Euskal Herria, o seu servizo á liberdade, a súa vida de exilio e a
nosa. Por iso, Castelao soubo facer lugar á dor Euskal Herriaana no seu corazón ferido de
galego e por iso se enloita Euuskal Herria ante a dor de Galiza.
No amplo salón do Centro galego, situado na Avenida Belgrano, entre coroas de flores
chegadas das máis afastadas rexións da República Arxentina, a carón da cruz que Castelao
descubriu e cantou nas encrucilladas da súa terra, vimos por derradeira vez a face bondadosa
do ilustre amigo, sen a luz da súa ollada soñadora, sen o seu sorriso cativador; pero unhas
présas de terra galega cubrían o seu corpo, que foi envolto na bandeira de Galiza, e nos seus
pregues brillaba a branca inocencia do finado, a franxa azul da súa esperanza inquebrantábel
e semellaba dar aínda o bico eucarístico da súa comuñón coa terra galega.
A nosa presenza foi o mellor paliativo da nosa dor.
Ante milleiros de admiradores seus puidemos abrir os nosos beizos para deixar escapar
deles unha oración sacerdotal, dita en éuscaro, ofrenda derradeira do que soubo ser bo
ante a súa conciencia e namorado da vella fala da súa terra.
Naquel minuto sagrado, mentres miles de cabezas se inclinaban e saltaban as bágoas
de ollos virís afeitos a contemplar impasíbeis a mesma morte, a nosa voz emocionada a
penas acertou a expresar os complexos sentimentos da nosa alma.
Castelao, home bo; Castelao, amante da túa terra, na túa solitaria peregrinación cara ao
Señor quere acompañarte a oración do sacerdote basco, que por ti ora ao Pai Común, non
na lingua que ti escolliches, pero si no milenario éuscaro que ti amaches.
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Pareceume que, sobre a inmensa multitude, ao eco do Aita Gurea, saían ao encontro de
Castelao os sacerdotes, os homes e as mulleres de Euskal Herria que lle precederon na
outra vida e amaron coma el e como el sufriron por iso persecución, desterro ou morte.
Pero Castelao vivirá. Vivirá nos seus cadros, nas súas poesías, nos seus discursos; pero
sobre todo vivirá na alma dos galegos e a súa lembranza converterase en facho de luz que
iluminará as rotas aínda tebrosas por onde Galiza camiña cara á súa liberdade.
E tamén vivirá nos bascos como exemplo de vida íntima, que se alimentou da proximidade
co xenio, a tradición e a lingua do seu país, poñendo á vez ao seu servizo unha existencia
honrada, que nin a cobiza, nin o afago, nin o diñeiro subornaron, sendo humilde cos
pequenos, erguéndose ante os tiranos.
Buenos Aires, xaneiro
Iñaki Azpiazu

A EMOCIÓN DE GALIZA POR CASTELAO
A emoción causada en Galiza pola morte de Castelao foi tan considerábel que mesmo
transcendeu á prensa, a pesar do rigor con que se reprime toda alusión ao espírito
galeguista e especialmente aos seus representantes expatriados.
La Noche, xornal de Santiago de Compostela, publicou un artigo no que Valentín Paz
Andrade reflicte o sentimento do pobo galego pola morte do presidente do Consello de
Galiza, cuxa personalidade salienta nestes termos emocionados:
“Como unidade étnica, Galiza nunca callara espécime máis enxebre e directo. Castelao era
a condensación da alma galega. A través do seu lapis, da súa palabra ou da súa pluma,
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do seu ar ou do seu aceno, o espírito do pobo adquiría a plasticidade da carne viva e
sensíbel.
Poucas veces o home e o artista se mostraran en tan equilibrada alianza. A excepcional
dimensión de Castelao, como valor humano, transparentouse día a día nas páxinas a
miúdo dramáticas da súa vida. A mesma ecuación que entre o home e o artista se daba
entre o corazón e o cerebro.
Ese corazón que alguén debuxou liberado do tórax condecorando o peito, sangrando polos
que emigran! Coñeceu máis horas de inquedanza que de acougo, de amargura que de
triunfo e, sen embargo, foi o motor poderoso que o sostivo, polo ben dos demais, pola
sorte do seu pobo, pola ascensión do espírito.
Extinguiuse unha desas vidas extraordinarias, que se deberían protexer coma o mellor
tesouro do país. Home e artista en correspondencia fecunda, podía ofrecer aínda obras
excepcionais a Galiza. Sobre todo, se a súa vida se prolongase até a senectude, devolto
ao agrarismo da terra, cun pé na vida e outro na historia, plasmaría nunha gloriosa figura
de patriarca da arte e das letras, mantendo vivo entre nós o exemplo da súa egrexia
humanidade e radiante a lapa do seu espírito”.
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Capítulo LVIII
Evocacións de Lasarte, Amezaga e Andikoetxea
Foron moitas as notas necrolóxicas e os artigos que se publicaron tras a morte de
Castelao. Entresacamos estes tres aparecidos en Euzko Deya de Buenos Aires.

GALEGO DE GALIZA E POR GALIZA ERA CASTELAO
Por Isidro E. Andikoetxea
A Alfonso R. Castelao vino dúas veces de preto: hai poucos anos nunha cea de Laurak Bat,
durante a cal leu unhas páxinas, e anos máis atrás, antes da guerra civil española, nun
café da cidade de Vigo, que daba á súa magnífica baía.
Un galego, o médico Marcial Ruiz, dous norteamericanos, pai e filla, unha polaca, esposa
e nai respectivamente daqueles dous, e este basco arxentino, todos cinco (bátannos
xuntos nun recipiente a ver que sae) fixemos un xantar, deses que non se igualan, a base
de sardiñas (sardiñas dixen? pescadas e das grandes que tan manteigosas eran!) nunha
desas tabernas que, calella polo medio, rodeaban o estupendo mercado de peixe de Vigo.
Ela rica, educada, criada en casa onde se comía con manteis todos os días de Deus e el -a
filla non contaba porque non tiña idade para xulgar e apreciar tales cousas- norteamericano,
de cultura cultivada, que falaba o francés e o español, que fixera de instrutor no exército
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de Pershing en 1918, aceptaron xantar connosco en mesa que descoñecía a existencia
de manteis e sobre a que, como panos de mesa, como excepción porque semellabamos
clientes de categoría, nos puxeron unhas follas de papel de envolver, do cal, impregnado
con sebo derretido, se servían como parche poroso os donos da taberna para curar as súas
catarreiras. E os convidados agradeceránolo porque aquilo lles pareceu a gloria.
Os xeados, os cafés e os licores -Kumel e coñac á esgalla - correron por conta da parella
polaco-norteamericana e para os saborear baixamos á dereita cara á baía e sentamos na
terraza dun café que ollaba ao mar. Nunha das mesas próximas ao mostrador estaban
Alfonso Rodríguez Castelao, cos cotobelos apoiados sobre a mármore, ollando fixamente,
case sen ver, como os miopes, Leal da Cámara, caricaturista portugués asiduo colaborador
de L’assiette au beurre de París, gracioso autor de A caricatura da cociña e outro. (Polo
que oín dicir máis tarde tramitaban a organización dunha exposición de caricaturas,
debuxos e acuarelas).
Alá está o meu colega Castelao, murmuroume o doutor Ruiz.
Como! Seica vostede pinta e debuxa?’
- Non, nada diso, pero el curaba; Castelao é médico e exerceu a súa profesión nunha
aldeíña perdida. E en que medio e en que condicións! As miserias que lle tocou ver e as
dores que tivo que mitigar, el que ás veces non gañaba para o seu sustento! A vida do
agro galego é indescritíbel polo miserábel. Xente nobre, traballadores, campos vizosos,
fértiles, bosques centenarios, ríos e regatos cantareiros e ricos e el todo un inferno vivo
pola cacicada e pola usura! Soamente os médicos, os notarios e os curas estamos en
condicións de expresar o que é iso!
- Vostedes tiveron políticos influentes non tanto como Cánovas del Castillo, pero si tan
poderosos como o rioxano Sagasta. Eugenio Montero Ríos, por exemplo, aquel que asinou
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en París o tratado de paz cos norteamericanos. E ese e outros galegos coma ese non
fixeron nada por estas terras, por esta tan sufrida humanidade?
- “Estes traballaron pro domo sua, non por Galiza. Se vostede fose a Lourizán vería o que
Montero Ríos fixo polas súas posesións. Pequeniño, receoso, sen maior intelixencia, sen
a audacia de Romero Robledo, sen a cultura de Silvela e de Canalejas -galego este-, foi o
patriarca da mediocridade triunfante. Un raposo, como o cualificara un cronista de Madrid
que, pechado na súa rede como un arácnido, encheu o seu bandullo e labrou a ledicia dos
seus herdeiros. Instalou o seu fillo maior no Tribunal de Contas, o menor na Subsecretaría
de Graza e Xustiza, o seu xenro García Prieto de ministro de Estado, a Martínez del Campo,
outro dos seus xenros, de presidente do Tribunal Supremo e a Vincenti, tamén xenro, de
alcalde de Madrid. Ese foi galego da súa casa e para a súa casa; galego de Galiza, por
Galiza e para Galiza é ese Castelao langarilleiro, fraco, que sae por aquela porta!”.
“Castelao ten a alma melancólica e irónica de Galiza tan ligada á súa propia, que toda
Galiza é el mesmo. Nun Certame de Arte ao que concorreu, loáballe eu as súas caricaturas
galegas, tan expresivas e díxome: “Eu antes que artista son galego, pois en min naceu
antes o agarimo á miña terra que o desexo de representala. Son de Rianxo e nun raio de
tres leguas ao redor desa vila naceron Rosalía de Castro, Valle Inclán, Julio Camba e a
Bela Otero, pero teño orgullo de non ser veciño de ningún dos políticos galegos que están
de actualidade.
Carolina Otero era veciña de Castelao, a bela que durante case catro lustros viu desfilar
pola súa casa de París o máis representativo da aristocracia, da política, da banca, dos
tunantes que acudiron á Cidade da Luz dos catro puntos cardinais do orbe.
Leopoldo II de Bélxica, o protector de Cléo de Mérode, frecuentaba as súas charlas de café
e o príncipe de Gales, Eduardo de Windsor, o que sendo Eduardo VII tivo que adiar por
varios días a súa coroación a causa duns brotes de varíola boba que lle saíron a última hora.
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A Bela Otero! Quen se crea libre de pecado que lle tire a primeira pedra, pois vive aínda
en París (e que sexa por moitos anos) en compaña da súa vella empregada doméstica.
Non serei eu por certo. Aldraxada brutalmente, sen instrución, sen ensino, sen principios,
saíu da súa aldea Cesures, aldea máis que vila, aos doce anos, percorreu mundo e chegou
a París, onde ascendeu a raíña da alegría e do pracer; aprendeu moito e ensinou máis,
pois escribiu as súas memorias que son cousa que vale para os que saben ler entre liñas.
O político -xornalista Gastón Calmette- acordádesvos deste señor, Calmette? Foi en
vésperas da guerra do ano catorce cando, inimigo de José Caillaux, que fora primeiro
ministro, comezou en Le Figaro unha campaña difamatoria contra el e contra a súa muller
e un día esta foi visitalo na súa secretaria do xornal e pum, pum, pum, cuns pedaciños
de chumbo deulle o pasaporte para a eternidade. Gastón Calmette, como dicía, axudou á
Bela Otero a entronizarse no Folies Bergére de París, desde cuxo escenario triunfou sobre
La Goulue, Emilienne d`Aleneon, Cléo de Mérode, Llane de Pougy, Polaire, Mistinguette,
Rosario Guerrero, Perrey, Badet e tantas outras que actuaron, fulgurantes, alegres e
atrevidas, no Moulin-Rouge, Palais de Glace, etc. etc.
Non tiña doce anos cando un día que volvía do monte veciño cun feixe de leña, o
remendón da aldea abusou dela. Fuxiu el por temor á xustiza, e desapareceu a nena,
deixando a súa nai, viúva, e irmáns, cheos de consternación. En canto puido comezou a
mandar diñeiro á súa casa e, en 1905, Carolina levou a París á súa irmá máis nova, a que
educou e casou como Deus manda. Asegurou a vellez da súa nai, que morreu bendicíndoa
e ante a beizón da nai só cómpre dobrar a cabeza con respecto.
Vai facer trinta e tres anos que na cidade da Coruña –agosto-setembro de 1917- se
celebrou unha Exposición de Arte Rexional con cuxo motivo se deron concertos,
houbo conferencias e se celebraron festas artísticas. O Ministerio de Instrución Pública
subvencionouna, o alcalde señor Puga e Parga patrocinouna e os artistas Pazos, Álvarez
de Sotomayor. Lloréns e Seijo Rubio organizárona.
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Esa exposición de arte galega inaugurou o novo edificio do Concello que, antes que os
concelleiros, posuíron os artistas, caso único no mundo. O día da inauguración non ben
se apagaron os ecos do último discurso, esgazou o ar, a semellanza dun irrintzi, un bravío
aturuxo, soaron as gaitas e un grupo de mozos ataviados á rústica usanza irrompeu na
sala. Era o grupo coral Cántigas da Terra que, entoando cancións de lánguidos ritmos,
graves, rodeou a dona Emilia Pardo Bazán e sentou ao seu carón.
A ver onde se fixo algo semellante.
Trescentos traballos de pintura, escultura, gravado e caricatura exhibíronse daquela, todos
executados por artistas galegos. Entre eles figuraban as caricaturas de Castelao. “Por iso,
se papai vivira...”. “Adeus, meu irmanciño, e que guapo vas c’o traxe d’as romarías! “As
sardiñas voltarían s’os gobernos quixeran...!”. “O bo cura de aldea” que a min me trae á
mente a Ermete Zacone representando o cardeal Lambertini, bondadoso, tolerante, con
tanta manga larga e un ou dous dos seus cegos das romarías, cuxos rostros estáticos,
cheos de forza dramática resaltaban sobre o fondo riseiro dunha paisaxe de Arcadia.
Un castelán amigo da condesa de Pardo Bazán na conferencia que deu entón, dixo outras
cousas, “É un humorista o que comezou a crear a verdadeira pintura galega moderna. O
que atinxiría tan óptimo mediodía iníciao un espírito burlón, que moitos anos, na pétrea
Santiago, tornaron melancólico e a quen a contemplación das incomparábeis Rías Baixas
deu norte soñador á súa alma. É Castelao”.
“Un poeta xograr que comezou facendo cabriolas e que pouco a pouco, chegou a expresar
con tal fidelidade o espírito e a vida galega que nos conmove até as máis recónditas fibras
do sentimento cando se ven esas siluetas lamentábeis dos cegos, a quen o ceo negou o
prodixioso espectáculo de Galiza”.
Castelao estivera cego e comprendía os cegos e co seu lapis os expresaba. Anos atrás
observou que a súa vista diminuía, que debía coidar a pouca que tiña. Pero tiña que
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traballar para vivir, duro e forte, e caeu vencido. Non quixo tratar con certas cousas. Un
semanario que publicaba os seus debuxos, que lle pagaba ben, aparecía fomentando
a emigración dos aldeáns galegos ao Brasil e renunciou a colaborar nel. A ciencia
devolveulle a vista e mans amigas fixeron que o xornal El Sol de Madrid publicara con
regularidade os seus traballos e que lle pagara ben.
Alfonso Rodríguez Castelao posuía unha cultura universal, coñecía o que traía nas mans.
Hipólito Taine, o autor dos Ensaios de Crítica e de Historia, da Historia das Orixes da
Francia Contemporánea e da Filosofía da Arte, dixera “que os pintores de almas, espíritos
e emocións eran artistas inferiores, observadores desorientados, “que nados para facer
novelas e estudos de costumes, tiñan nas mans, en vez de plumas, pinceis “. Castelao
publica o seu folleto, Algo acerca da caricatura e, referíndose a iso que escribiu Taine,
expresa: Eu non sei por que Taine pensaba así, se co pincel se pode facer latexar o corazón
humano e corrixir descamiños como coa pluma, por que non han de se usar indistintamente
esta ou aquel? Un home pode ter talento literario e, sen embargo, pode faltarlle xeito para
escribir, ten que privarse de pintar, tan só por non utilizar os medios propios doutra arte?
Unha comedia ou un drama nun cadro poden lerse nunha ollada, co cal se aforra atención;
o principio formulado por Spencer acerca da economía da forza, ten a súa aplicación neste
caso. Ademais, como a expresión do aceno é universal, evítanse as traducións».
Mirade ben, cando nas mans vos caian,
os «monos» de que falo;
pasa a vida por eles latexante!,
ou fondamente tráxicos,
todos levan por alma un pensamento!
Teñen da nosa terra o meigo encanto,
Firan ou biquen, ledos e riseiros.
Homes e monos, todos levan rabo!
por 1916.
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«Un hórreo que polas súas fendas amose unicamente o ceo, di máis da fame dun ano que
un artigo de fondo».
Don Ramón Cabanillas, un dos poetas galegos máis grandes do presente século, case
veciño de Castelao, eloxiou o admirábel humorista alá morto como exiliado político.
Alfonso R. Castelao, que nin a veciñanza dos políticos quería, e iso que, segundo o seu
paisano Julio Camba, Galiza é terra de sardiñas e de políticos (A Rá Viaxeira).
“Serás o que debas ser e se non, non serás nada” escribira o Liberador xeneral San Martín.

Vicente de Amezaga

UN ALTO EXEMPLO
DESCUBERTA DA AUTENTICA GALIZA A TRAVÉS DE CASTELAO
Por Vicente de Amezaga
Estamos hoxe xunto á dor de Galiza, que chora a morte do seu fillo máis sobranceiro,
Alfonso Rodríguez Castelao; estamos xunto á dor de Galiza, que é hoxe tamén a nosa
propia dor.
Porque debemos moito a Castelao. Debémoslle, en primeiro lugar o agasallo inapreciábel
da súa amizade, cuxa lembranza será sempre unha das cousas boas da nosa vida. Porque
era a de Castelao unha desas presenzas benfeitoras que reconcilian o home co home
mesmo. Escritor, erudito, debuxante, humorista, todo iso de moitos quilates, era por riba
de todo iso, ou diríamos mellor, como base e sustento de todo iso, un corazón xeneroso,
unha alma cristalina, unha conciencia e unha conduta daquelas que en definitiva, son as
que dan a medida do valor dun home.
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Debémoslle tamén a descuberta de Galiza. Non a coñecíamos ou a coñecíamos mal até
que a puidemos contemplar á luz do namorado corazón deste fillo de excepción que, coa
súa dupla vista de patriota e de poeta, penetraba sen esforzo e sen fatiga até a entraña
mesma da alma do seu pobo en todas as súas facetas. Entón, coñecemos a verdade
galega, a terríbel verdade dun pobo bo, laborioso e nobre, rebaixado do seu propio nivel
por séculos dun centralismo insaciábel; a tráxica verdade dunha raza que ten que ver
os seus fillos, homes de traballo e empresa, forzados a unha esgotadora e incesante
emigración das súas doces terras, porque nelas os seus esforzos só serven para encher
alleas arcas; a verdade marabillosa tamén dunha patria esquecida, arcaica e orixinal en
cuxo saudoso verbo reis e trobadores souberon revestir a alteza dos seus conceptos; no
que xemeu o namorado Macías e a divina Rosalía entoou os seus cantos de amor, de dor e
de esperanza; ese verbo que foi berro de dor nos magníficos versos de Curros Enríquez e
resoou con acentos proféticos nas vibrantes estrofas de Eduardo Pondal.
Nós, homes doutra raza, aprendemos con Castelao a querer fondamente a Galiza, pobo
que en séculos de dor e de martirio, non puido aínda atopar polos camiños da Historia o
sendeiro da súa auténtica e aínda non revelada grandeza.
E Galiza, que non che deberá? Nada hai que sacar aos precursores como Faraldo e Brañas,
nin á lexión de patriotas que tras eles vai medrando, nin aos mártires como o insigne
Alexandre Bóveda que a tiranía alzou para sempre á adoración fervorosa dos corazóns
galegos. Sen lles restar nada a eles, podemos dicir que habería que chegar a Castelao
para que a alma galega encontrase o seu máximo intérprete; un home que a encarnase
plenamente en altura e en fondura; un que fose como Castelao foi e será xa sempre, máis
que un símbolo; un forxador de pobos, un líder sen sequera querelo; un ser en que estaba
toda enteira e desbordante, quente e viva, a alma de Galiza. Porque iso foi, en resumo,
Castelao: todo un pobo e unha patria.
Por iso esta sofre hoxe; por iso visten de loito os campos galegos; chora o seu ceo con
aquela choiva incesante evocada nos versos de Rosalía:
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“Como chove miudiño,
Como miudiño chove;
Como chove miudiño
Pola banda de Laíño.
Pola banda de Lestrove”.
Chora hoxe a súa dor Galiza, pero sabendo que esta dor é daquelas que se converterán en
alegría. Porque homes como Castelao xamais viviron en van para o pobo que os viu nacer.
O seu exemplo, a súa obra, a súa lembranza fican para sempre como forzas tutelares da
terra que amou tanto. Os bárbaros poderes que hoxe a martirizan pasarán ao desprezo e
ao esquecemento; pero a lembranza deste home da liberdade, deste home supremamente
intelixente, bo e amábel; deste home que pasou polo mundo coa conciencia dun xusto,
o corazón dun apóstolo e o sorriso dun neno, farase cada día máis e máis presente, máis
viva e actuante na alma de Galiza, cuxo amor, puro, pleno e sen reservas, foi a suprema
razón da súa existencia.- (De El Plata de Montevideo).

UNHA CARTA DE JOSÉ MARÍA LASARTE
REPRESENTANTE DE GALIZA IDEAL E PEREGRINA
O conselleiro do Goberno de Euskal Herria, José María Lasarte, ao ter coñecemento da
morte do líder galeguista, doutor Alfonso Rodríguez Castelao, dirixiu á súa viúva e ao
Consello de Galiza a carta seguinte:
«Lembrados e queridos amigos: Teño diante o telegrama que me trouxo a terríbel nova:
morreu Castelao!
Quero reaccionar contra a dolorosa confusión que me paraliza, quero deixar de lado a
facilidade do telegrama, sempre frío e protocolario; quero enfrontar os meus doridos
sentimentos contra esta cuartilla para deixar chorar a miña mágoa...
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Castelao morto! Veñen á miña mente tantas e tantas lembranzas...!. Castelao, no marco
da vida familiar e na roda de amigos co seu humor tan característico, reflexo á vez dunha
bondade sen mancha e dunha intensa experiencia humana.
Castelao entre os galegos, exercendo como un pai riseiro unha autoridade indiscutíbel e
indiscutida, falando con acentos e aceno de protesta de a nosa terra4 e evocando coa súa
oratoria mesta e sentimental esas fibras íntimas que só vibran nos que fixeron vocación
da súa vida o amor á súa patria.
Castelao en Galeuzca -ah, lembradas xuntanzas!-, pensamento claro e enérxico, clara
visión de patriota e dirixente político.
Castelao artista, que sintetizara nunha maneira persoalísima as súas calidades de escritor
e debuxante, e escribía debuxando e debuxaba escribindo pola maxia da súa poderosa
forza descritiva.
Castelao, home bo, incapaz de hipocrisía, descoñecedor deses xeitos que algúns chaman
política.
Castelao, lección mestra de dignidade e honradez. Castelao!
Ah, galegos, o que perdestes!
Castelao era a personificación de Galiza. Para vós e para todos os que o coñeceron.
Dubido que nunca unha persoa puidese polas súas calidades representar unha nación
coma no caso de Castelao, embaixador por excelencia e sen necesidade de presentación
de credenciais da Galiza ideal e peregrina ante a Galiza real de El Plata.

4 en galego no orixinal
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Só fica, amigos, o consolo de facer da súa lembranza un símbolo da causa de Galiza que
el tanto aprendeu a comprender e amar. En min, estou seguro que nos meus compatriotas
bascos, a imaxe inesquecíbel de Castelao será un peñor de amor á patria que el tanto
amou e unha lección de fidelidade á terra propia, a nosa terra.
Esta terra seralle leve ao bo Castelao, estade seguros, porque o noso Castelao levaba
impreso na súa vida sinxelamente exemplar o selo que é promesa divina de paz e
felicidade eterna aos homes xustos, aos homes que sofren persecución pola xustiza.
Con particular afecto e entrañábel dor.»
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Capítulo LIX
Irujo promove unha homenaxe a Castelao
Manuel Irujo sentiu como ninguén a morte de Castelao. E dedicouse a promover un acto
na súa lembranza.
Cando no seu día lle preguntamos sobre GALEUZCA, entregounos unha carpeta coa
correspondencia que mantivera con diversas personalidades co fin de organizar aquel
acto. Polo seu interese, imos reproducir seguidamente algunhas destas cartas, que
reflicten un momento daquel exilio e a emoción cara a Castelao.
París, 30 de xaneiro de 1950
Mr. García Durán
H. de 1`Oratoire
141 rue St. Honoré
PARÍS (1)
Castelao na presentación dun libro do poeta
e tradutor galego Lorenzo Varela

A D. Manuel Irujo
Sr. Irujo:
Aínda a forza de parecer un pouco atrevido, posto que se cadra a relación que tivemos
non me autorice para iso, atrévome a dirixirme a vostede polo grande afecto que sentía
polo mellor dos galegos. Castelao así mo pide.
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Trátase de suxerirlle, aínda que xa vostedes o pensarían, a celebración dun acto
homenaxe en lembranza do gran galego.
A magnitude que este debese ou puidese ter, non hei de ser eu quen haxa de indicalo
aquí, porque sei da gran capacidade de iniciativa que vostedes teñen.
Pensei en vostedes, os bascos; primeiro, pola afinidade ideolóxica que os unía ao
desaparecido; segundo, pola forza moral que a súa magnífica organización e o seu condutor
lles dá, e terceiro, porque nestes momentos en que se observa un terríbel desconcerto
entre todos os exiliados, sería dun efecto abraiante poder reunilos nunha sala baixo as
bandeiras española, basca, galega e catalá e, nos muros desta sala, os carteis de guerra
do noso chorado Castelao. E vostedes, si, vostedes os bascos, os únicos que mantiveron e
manteñen a unidade de todas as forzas do seu país, co ascendente que isto dá, farían un
chamamento a esa unidade tan precisa sempre, e hoxe máis que nunca. A ver... a ver se é
posíbel que cando todo parece a punto de perderse, damos a sensación de que somos algo
e que hai que escoitarnos e ternos en conta. Que sexan os bascos, porque o merecen, quen
co espírito de Castelao, todo bondade e corazón, fagan un símbolo que lles diga a todos os
exiliados do mundo e, desde aquí, desde París: Abonda xa! Unámonos! Fagamos algo! Fóra
os intereses particulares de partido ou individuo!. Un só desexo: España!
Si, Irujo, teñamos fe; das situacións máis difíciles poden saír solucións heroicas.
Mostrémoslles a todos os Acheson e Carnaby que somos un pobo serio, digno,
responsábel, construtivo e capaz.
Hai que facer algo para que aqueles que puidesen apoiarnos nos organismos internacionais
se vexan apoiados por unha realidade e non por unha ficción. E se isto é indispensábel cara
ao exterior, éo en igual ou maior medida de cara ao interior e aos exiliados. Chégase a un
momento en que o interior cría que o obxectivo é imposíbel porque Francia é inamovíbel;
daquela estamos perdidos porque as nosas forzas alá como aquí, como en todas partes
onde haxa exiliados, se disgregarán e perderán toda efectividade.
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Creo que o obxectivo é ben claro e determinante: Derrubar a Franco e que veña o que poida
vir. Non nos enganemos, sexa o que sexa, sempre nos dará pé para continuar adiante.
Mentres que, se Franco se consolida, e isto é o que hai que evitar, non volveremos a España
en moitos anos. Só pensando nos anos que durou Mussolini e que aínda podería durar de
non ter sido a guerra, dáme pánico por... todo, pero especialmente, polos pobres presos. Eu
que estiven unha vez seis anos e outro tres, sei canto atura e anima a esperanza, a fe; pero
se esta fallase... o cárcere sería unha lousa de chumbo que afundiría a moral ou o espírito
magnífico que tan dignos fixo a aqueles que tan estoicamente agardan... agardan...
Sei que isto que lixeiramente lle apunto é moi difícil de conseguir, seino. Doume de
conta de que bateremos cun Prieto, que non se resignaría a ser unha figura de conxunto.
Cun Negrín demasiado negrinista. Cun Luque (?) que lle está a ser pernicioso á causa
común e ao noso CNT Cuns comunistas nun plan absorbente e cunha política ben clara
e terminante, en contra das democracias. Pero, a pesar de todo, hai que tentar algo e
coido que debe facelo quen estea en mellores condicións que, neste caso, son vostedes. O
momento é oportunísimo. O motivo tamén. Cordialmente seu,
O vilagarcián Juan García Durán

Juanito

París, 30 de xaneiro de 1950
M. Juanito García Durán
H. de L’Oratoire
141 rue St. Honoré
PARÍS (1)
Meu querido amigo:
Recibo a súa desta mesma data. Satisfíxome lela. Subscribo tanto como as súas palabras,
o espírito xeneroso, construtivo, aberto e liberal que zumegan as súas liñas. Xa nos
veremos e falaremos de todo.
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O sábado, 11 de febreiro, celebrarase un acto de homenaxe á memoria do gran Castelao,
no salón de actos desta Delegación. O Goberno basco acordou convidar a este á máis
alta representación de toda a emigración republicana, comezando polas institucións
representativas. As invitacións a estas faraas persoalmente o presidente Agirre. O
conselleiro sr. Lasarte é o encargado de organizar o acto. Este será o sábado pola tarde,
para facilitar a asistencia dos que queiran concorrer. Pola mañá haberá unha misa en St.
Pierre Chaillot, en sufraxio do home que morreu crente. O anuncio destes actos farase
en breve. Se tivese vostede algunha idea concreta, sería oportuno que lla dera a coñecer
a Lasarte canto antes. Eu dei conta da carta de vostede tanto a este último como ao
presidente Agirre.
Lémbroo a vostede moito e ben, desde aquela entrevista que mantivemos na Cidade
Universitaria.
Con todo afecto
Manuel Irujo

París, 31 de xaneiro de 1950
Amigo Leiva:
Iñaki Rentería transmitiume a súa mensaxe. Agradecina moito.
O día 11 de febreiro, sábado pola tarde, celebrarase un acto en homenaxe á memoria
de Castelao. Pola mañá dese mesmo día haberá en St. Pierre Chaillot unha misa de
funeral. Castelao morreu crente. Pola tarde, no acto dedicado á memoria daquel home
bo, gran republicano, eximio galego e amigo cordial, dirán unhas palabras os sres. Valera,
Nogués, Aldasoro, Bosch Gimpera e vostede, se quere facernos esa honra e ese agasallo
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a Castelao. Tal vez se lean as cuartillas de Portela Valladares e Prieto. E quizais asista ao
acto Diego Martínez Barrio, a quen o presidente Agirre convida para o efecto.
Se algo se lle ocorre a vostede con relación a este, dígamo, se non llo quere facer saber
directamente ao sr. Lasarte, que é o organizador do acto, en nome do Goberno basco.
Recibín unha carta moi simpática de Juanito García Durán. Escribe este rapaz como
se fose un basco de veras. Satisfaime moito lerlle. É aberto e liberal, non ten nada
de sectario nin de inquisidor. Como vostede, pedíame que fose organizado un acto en
memoria de Castelao. Agradecín moito a súa carta.
Unha aperta.
Manuel Irujo

París, 31 de xaneiro de 1950
M. Manuel Portela Valladares
Meu querido amigo don Manuel:
Moito tempo sen vernos. Sei de vostede por amigos comúns. Dinme que viven en vostede
o humor e o bo gusto, elementos que, bañados polo sol da Costa Azul, ofrecen un
panorama pracenteiro. Que a Providencia lle dea a vostede para poder gozalo.
Morreu Castelao. Eu non lle vou falar a vostede de Castelao. Pero morreu. E Castelao era
máis que o pincel, a musa e o verbo de Galiza. Era un gran corazón, un excelente amigo,
un home xenial e un bo republicano. O Goberno basco proponse celebrar unha homenaxe
na súa lembranza, en París, o sábado 11 de febreiro pola tarde. Pola mañá dese mesmo
día haberá unha misa de funeral, porque Castelao morreu crente. Pola tarde un acto
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público, ao que se convidará a todo o que queira asistir. Se cadra entre os presentes
estarán Diego Martínez Barrio, a quen o presidente Agirre convida. Estarán Valera, Bosch
Gimpera, Nogués, Aldasoro, Leiva, que dirán unhas palabras. Seica lerán unhas cuartillas
de Prieto, que non está en condicións de asistir persoalmente. Se vostede viñese, sería
para nós unha honra, e para Castelao unha ofrenda de estimación. Se non lle é posíbel vir
e envía unhas cuartillas, estas serían lidas, outorgándolles a distinción que ao seu autor
corresponde, mirando á República e a Galiza. Este é o meu conto, don Manuel.
Lembra vostede cando o vin por vez primeira? Eu era un rapaz, case tanto como agora.
Vostede era un home maduro, case tanto como agora. Non me deu vostede o que lle
pedín, pero tratoume moi ben e conservo daquela entrevista grata lembranza. Espero
que, desta volta, polo de agora a última que nos relaciona, conservarei a mesma boa
lembranza de antano, e ademais, darame vostede o que lle pido.
Prepare vostede as súas maletas, amigo don Manuel. Aínda que a técnica, conxugada
por banqueiros e outras xentes de mal vivir coas que vostede ten relación, non estea moi
de acordo, eu anúnciolle, para data necesariamente próxima, un cambio de ventos e de
situacións. Vostede, galego fino, capaz de alternar sen esforzo a morriña do Finisterre
coas auras sensuais da Costa Azul, terá que sacrificarse visitando a áspera meseta dos
nosos pecados. Non esqueza vostede que llo di un basco, e os bascos temos sempre
algo de contratistas, de capataces, de homes de acción, sen auras nin morriñas pola
nosa desventura, pero con instinto de acerto baseado na teimosía e constancia do noso
carácter, forxado en pedra madalenense.
Co meu cordial saúdo
Manuel Irujo

608

M. Domingues Dos Santos
196, Bd. de la Villete
PARÍS XIX
Meu querido amigo:
Morreu Castelao, o galego ilustre, por tantos conceptos digno de estimación, como
home representativo, gran demócrata e home excelente. O Goberno basco dálle unha
homenaxe, en acto que terá lugar o sábado, 11 de febreiro, pola tarde, ao que se convida
toda a emigración. Dirixirán a palabra, moi brevemente, os señores Martínez Barrio,
Valera, Bosch Gimpera, Aldasoro e Leiva, e serán lidas unhas cuartillas dos señores Portela
Valladares e Prieto. O acto será presidido polo presidente Agirre. Teño encargo del de llo
facer saber a vostede e rogarlle que me diga se quere vostede facernos a honra e ofrecer
á memoria de Castelao a homenaxe de dicir unhas palabras na súa lembranza, en lingua
Con Maruxa Boga e Tacholas na radio

portuguesa desde logo.
Cordialmente saúdao
Manuel Irujo

París, 4 de febreiro de 1950
D. Manuel Irujo
11 Avenue Marceau
PARÍS (16-)
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Meu querido amigo.
Escusado será dicirlle o pesar inmenso que me causou a noticia da morte dese gran
demócrata, grande home de ben e espírito privilexiado que se chamaba Castelao.

Non faltarei á vosa homenaxe e non deixarei tamén de me aproveitar de privilexio que me
concededes para, en breves e sentidas palabras, expresar o meu que é, diso estou certo,
o pesar de todos os demócratas portugueses.
Saúdos cordiais do voso amigo
José Domingues dos Santos

PS
Sería tan amábel de indicarme a hora en que debe realizarse a homenaxe.
1.
A noticia da morte de Castelao sorprendeunos dolorosamente, transmitida por un boletín
de axencia. Cando acabei a lectura da lacónica nota, co corazón encollido pola angustia,
os meus ollos -obedecendo a non sei cal reflexo instintivo -erguéronse para pousar a
súa ollada sobre un plano de Galiza colgado nunha das paredes do meu despacho, pois
por un intre o meu espírito sorprendido tivo o temor de que a man da morte tamén o
tivese arrebatado.
Porque a simbiose Castelao-Galiza era tan absoluta, que para aqueles galegos
que coñecían o amor de Castelao por Galiza e medían o fervor do pobo galego por
Castelao, non era estraña esta automática reacción do espírito ao crer, por un intre, no
inconsciente, que a morte do un levaba aparellada a desaparición da outra.
2.
Mais, non! Galiza esta aí aínda. En pé e dorida. Vestindo o loito da nai que chora o
mellor dos seus fillos. Porque Castelao non só foi fiel no sendeiro dos precursores, un
dos descubridores de Galiza e voceiro das súas virtudes e calidades, mais así mesmo
o seu mellor intérprete coa palabra, o lapis e a pluma. Castelao non se contentou con
servir á patria, máis, xunto aos homes de xeracións máis próximas e mesmo ca nosa,
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constituíu a grande tarefa de «facela», enriquecendo, seica máis que ningún outro, o
acervo do pensamento galego coa súa concepción humanística de patria e nación.
Galiza perde con Castelao non tan só o seu literato, o seu pintor, o seu político, o
seu debuxante, o seu erudito, o seu orador máis representativo e autenticamente
popular, senón así mesmo a súa figura máis representativa na hora presente, porque
Castelao -non tan só por razón da súa reputación, do seu prestixio intelectual e da
súa presidencia do Consello de Galiza- era como por dereito o embaixador ecuménico
de Galiza -mellor aínda- porque ninguén coma el coñecía Galiza e comprendía
as aspiracións do pobo ao que -ao contrario doutros moitos dos nosos políticos e
intelectuais- estaba unido.
Castelao morre no desterro, lonxe da patria amada!
Que tremenda acusación para este réxime que escraviza a patria e o pobo galego, que
o mellor dos fillos de Galiza, a súa figura senlleira, teña que recibir sepultura en terra
estranxeira! Que esta lección de santa intransixencia contra a opresión que Castelao nos
dá morrendo en Buenos Aires - aquel que tanto quixo volver e morrer en Galiza- nos sirva
aos seus compatriotas para endurecer o noso tempero na resistencia e no combate contra
os inimigos e os verdugos da patria de Castelao!
A nación galega!
París, 4 de febreiro de 1950
Amigo Pla:
Morreu Castelao. O presidente Agirre convida á emigración a asociarse ao seu dó, nun
acto de homenaxe que terá lugar o sábado próximo no salón de actos desta Delegación,
o vindeiro sábado 11, ás seis da tarde. Teño encargo persoal seu de lle pregar a vostede
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o envío dunhas cuartillas que, así mesmo, lle foron pedidas a Prieto, a Portela Valladares,
e a Martínez Barrio. No acto dirán unhas palabras os Nogués, Bosch Gimpera e Aldasoro,
Valera, Leiva e o presidente Agirre. Claro é que, se vostede puidera estar presente, aínda
sería mellor. Mais, en todo caso, unhas cuartillas poden dar fe da súa asociación ao acto.
Co meu persoal afecto,
Manuel Irujo

Bandol (Var), 5 de febreiro de 1950
Sr. Manuel Irujo
Meu querido amigo.
A morte de Castelao tróuxome unha grande mágoa, unha das poucas dores que aínda
atinxen a entraña do corazón, fatigado de sufrir. Ante Virginia, a súa viúva, e ante Galiza
Manuel Portela Valladares

-as dúas en pranto- mandei un cablegrama que expresa canto fondamente comparto o
seu dó irreparábel. Pero de aí non podo pasar: nin os meus impulsos e sentimentos que se
rebelan contrariados, nin os meus desexos de compracelo a vostede nese rogo, se cadra o
derradeiro que me fai; nin a xentileza e atractivo da súa carta poden levarme a romper o
propósito -asentado na nosa firme rocha primaria- de afastarme ou separarme de calquera
intervención política, tomado por min o día que me atopei só en metade da praza.
A eses cambios de ventos que vostede me fai a confianza de me anunciar, concédolles
crédito por vir de vostede, unha das personalidades máis avisadas e intelixentes da nosa
política. Cando lin que estivera vostede en Belgrado, discorrín : Vai mudar a sorte de Tito.
E así aconteceu, seica.
Con sincero afecto.
Manuel Portela
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JOSE E. LEIVA PARTICULAR
61 Rue Scheffer, 6 andar-esq.
Teléfono I PASSY 15-84
PARIS (XVI)
Sr. Manuel Irujo
Delegación do Goberno basco
París, 6 de febreiro de 1950
Distinguido amigo:
Recibín a súa atenta carta en que me comunicaba que vostedes tomaran en consideración
a miña suxestión de realizar un acto en homenaxe ao sr. Castelao, recentemente falecido
en Buenos Aires, e que este acto terá lugar o próximo día 11, na residencia do Goberno
de Euskal Herria sur.
Celebro moito que tomasen esta iniciativa. O sr. Castelao non só era o expoñente
magnífico da alma e da sensibilidade galega, senón igualmente, un representante típico do
home liberal, honesto e demócrata. Por todo iso, a súa personalidade ten unha dimensión
que rompe os limites xeográficos da súa querida Galiza, e atopa a súa exacta moral e
política nos contornos amplos e nacionais de España.
O meu ardente desexo sería tomar parte directa no acto organizado por vostedes.
Eu, que coñecín e estimei o sr. Castelao, honraríame ofrecendo á memoria do eximio
galego e español a modesta homenaxe da miña palabra. Desgrazadamente, un doloroso
contratempo acaecido na miña saúde, do que lle creo a vostede informado, impídeme
realizar este desexo.
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Eu querería que a homenaxe póstuma ao sr. Castelao tivese o carácter dunha gran
manifestación política, en que concorresen os homes que representan os diversos estados
de opinión de signo republicano e democrático. Unha manifestación que congregase
milleiros de españois nun amplo local de París. Creo que o nome do sr. Castelao produciría
o milagre de unir ante a lembranza dun morto a todos os españois que se desgarran e
disocian polas actitudes dos vivos.
A emigración republicana ten necesidade de conxugar, aínda que sexa episodicamente,
as súas ideas e sentimentos, de se fundir nunha soa vibración, de reaccionar cun
idéntico anhelo. Poucas figuras como a do sr. Castelao, seica ningunha, poderían realizar
esa grande ambición. Así poderiamos renderlle ao grande galego e grande español o
testemuño de afecto e de respecto que el, sen dúbida, de poder expresar o seu desexo,
querería e, ao propio tempo, entraríase en contacto coa emigración republicana de París,
con toda a emigración sen diferenciacións políticas que, como toda a de Francia, vive no
máis horroroso dos confusionismos, case sen fe, sen esperanza, porque os homes que
teñen o deber de orientar e galvanizar a moral da emigración permanecen agachados no
Sinaí da alta conspiración política e diplomática.
Se non atopa vostede esta carta excesivamente pesada e desprazada da significación do acto
consagrado á memoria do sr. Castelao, prégolle, sr. Irujo, que lle dea lectura, correspondendo
así á súa amábel invitación. Todos os grandes mortos da familia democrática, os que
morreron a mans de Franco e os que morren a mans do exilio, que é tamén un instrumento
de Franco, nos fan comprender mellor que calquera filosofía ou siloxismo dialéctico, a eterna
verdade de que o que conta en todas as doutrinas políticas e en todas as condutas públicas,
é o contido humano, a honestidade moral, o amor á xustiza e ao dereito e o culto fanático á
liberdade e á democrácia. Case todo o demais é accesorio e impuro.
Cónteme entre vostedes nese emocionante acto e reciba o sincero afecto e consideración
do seu amigo.
José E. Leiva
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París, 8 de febreiro de 1950
M. José Domingues dos Santos
196 Bd. De la Villette
PARIS (XIX)
Meu querido presidente e amigo:
Moi agradecido pola súa grata carta do día 4, inclúolle un programa do acto de homenaxe ao
gran Castelao, que terá lugar, como vostede ve, ás seis da tarde do sábado próximo, día 11.
Cunha aperta
Manuel Irujo

París, 8 de febreiro de 1950
Sr. César Albajar
78 rue d’Assas
PARÍS (6)
Meu querido amigo:
Como vostede sabe, o sábado 11, ás seis da tarde, terá lugar no salón de actos desta
Delegación a homenaxe que o Goberno basco lle dedica a Castelao, e a que convida á
emigración. Os organizadores pídenme unha fotografía de Castelao e a bandeira de Galiza.
Non dispoño de ningunha de ambas. Pídoas a todas as partes. Quiroga Pla dime que non as
ten. Escribinlle ao sr. Martínez Risco. Dirixinme tamén ao sr. Pla. Quere vostede botarnos
unha man?. Agradecereillo.
Un cordial saúdo.
Manuel Irujo
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París, 8 de febreiro de 1950
Amigo Pla:
Púxenlle a vostede días pasados unhas liñas ocupándome da homenaxe que o Goberno
basco dedica á memoria de Castelao o sábado 11 dos correntes, ás seis da tarde. Os
encargados de preparar o salón dinme que necesitan unha fotografía de Castelao e a
bandeira de Galiza. Non dispoño de ningunha de ambas. Penso que talvez vostede nos
poida quitar do apuro. Prégolle que nos axude. Xa comprendo o angustioso da data, pero
as cousas son como son.
Unha aperta.
Manuel Irujo

8 de febreiro de 1950
Sr. Manuel Martínez Risco
Hotel Rampail
8 rue Rampail
PARIS (19)
Meu querido amigo:
O sábado 11, ás seis da tarde, o Goberno basco dedica un acto en homenaxe á memoria
de Castelao. Os encargados de preparar o salón pídenme unha fotografía de Castelao e a
bandeira de Galiza. Non lles podo facilitar nin unha nin outra. Quiroga Pla dime que talvez
vostede poida facelo . Permítome molestalo co rogo de que me bote unha man.
Un saúdo.
Manuel Irujo
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8 de febreiro de 1950
Amigo Nogués:
Moitas grazas pola súa carta do 4 do corrente.
O acto de homenaxe a Castelao terá lugar o 11, sábado, ás seis da tarde. Inclúolle unha
nota de anuncio. Creo que sairá ben. O posto de vostede paréceme insubstituíbel.
Apertas
Manuel Irujo

JOSEP IRLA , PRESIDENT DA GENERALITAT
Na imposibilidade de asistir á homenaxe que se tributa ao eminente galeguista e
republicano don Alfonso Rodríguez Castelao, comprázome en facer constar a miña máis
fervente adhesión a este acto.
Josep Irla

Fillo preclaro dun nobre pobo, Castelao estivo sempre ao lado das causas xustas,
consagrando a súa vida enteira á defensa da liberdade de Galiza e ao ideal de
emancipación do pobo español.
Catalunya - onde a noticia da súa morte produciu unha fonda impresión-non esquecerá
xamais o esforzado combatente que a axudou nuns momentos históricos a recobrar a súa
soberanía. Estou seguro que á lembranza que lle se tributa hoxe ao noso nobre e querido
amigo, se asocia, de corazón, todo o pobo catalán.
Cogolin, 8 de febreiro de 1950
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GENERALITAT DE CATALUNYA
SECRETARÍA XERAL DA PRESIDÉNCIA
Sr. Manuel Irujo
PARÍS
Meu distinguido e querido amigo:
O presidente Irla prégame que lle que lle transmita o texto anexo, destinado a ser lido no
acto organizado polo Goberno de Euskal Herria á memoria de Alfonso Rodríguez Castelao.
Aproveito esta ocasión para o saudar afectuosamente.
París, 9 de febreiro de 1950
Víctor Torres

REPÚBLICA ESPAÑOLA
CONGRESO DOS DEPUTADOS
Montpellier, 10 de febreiro de 1950
Sr. Manuel Irujo
PARÍS
Meu querido amigo Irujo:
Acabo de recibir as súas letras por correo urxente. Non chegou a nota de anuncio, que di
que xuntou. Descoido moi explicábel.
Vexo que me fan vostedes figurar como orador. Moi agradecido. Pero, lamentándoo moito,
non me será posíbel ir. As razóns son as seguintes. Que lle conste que non son escusas
para xustificar unha ausencia, nada diso. Compraceríame moito estar con vostedes para
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render homenaxe á memoria do inesquecíbel Castelao. Aquí sufrimos unha invasión de
gripe. A miña esposa leva uns días na cama. Para maior complicación, a muller que a
axuda nos traballos domésticos tamén foi favorecida coa bendita gripe e así me ten a min
e ao meu fillo coidando a enferma e atendendo as cousas da casa.
Enviareille un telegrama.
Unha aperta moi forte do seu bo amigo,
Nogués

Montauban, 10 de febreiro de 1950
Señor Manuel Irujo
PARÍS
Meu querido e respectado amigo:
Lamento moitísimo que a súa invitación a participar dalgunha maneira nos actos que en
homenaxe a Castelao vai celebrar o Goberno basco chegase a última hora, impedindo que
a miña participación fose un pouco máis evidente do que vai ser. Non obstante, en medio
dun traballo inxente, atopo uns minutos para escribir unhas cuartillas e unha carta que lle
xunto referentes á dita homenaxe.
Non vexo a posibilidade de lle mandar desde aquí a tempo un retrato de Castelao e unha
bandeira galega, mais aí, en París, sen dúbida, atopará algunha persoa que llos poida
facilitar. En todo caso diríxase no meu nome a algún dos seguintes:
Enrique Núñez.- Etablissements LA PULAINE.- 84, Rue Melimontant. París X.
Manuel Martínez Risco, Hotel Rampail.- Rue Rampail. París IX (Metro Belleville).
César Albajar, Pensión Frankl.- 78, Rue d’Assas. París VI.
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Enrique Líster, 8, Avenue Mathurin Moreau Bureau 20. París XIX.
Sen máis por hoxe, reciba os saúdos moi atentos e respectuosos do seu amigo.
Pla

O PRESIDENTE DA REPUBLICA ESPAÑOLA
Emocionadamente, señoras e señores, uno a miña voz ás de quen esta tarde evocarán a
memoria de Alfonso Castelao. Non é só o afecto quen acode á cita dramática; móveme de
modo singular a admiración e a xustiza.
Castelao pode estudarse baixo un triplo xeito: como artista, como político e como home.
O artista, sendo pai de obras singulares, foi superado polo político, que en circunstancias
propicias lograría a resurrección moral de Galiza, gran pobo entre os de España, pero
ambos Castelao, o artista e o político, ficaron moi por baixo do home. A bondade e a
rectitude espiritual de Castelao colócano na vangarda honrosa e gloriosa dos nosos
contemporáneos, facendo da súa personalidade un singular exemplo para estas xeracións
descamiñadas, que non coñeceron a liberdade.
O drama da emigración é que día tras dia vai perdendo as grandes figuras que, por non
se renderen á iniquidade, abandonaron en 1939 o desventurado chan da patria, sen que
apareza a sucesión madura que as substitúa. Singularmente se dá este caso de orfandade
coa morte de Castelao, insubstituíbel dentro e fóra do destino inmediato do seu pobo.
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A tristura con ser tanta non deixa sitio, a pesar de todo, á desesperación. Como nos
momentos peores, eu coloco sobre os penachos de dó o estandarte da esperanza. España,
nai e conxunto de pobos distintos, ten aínda posición e tarefa salientábeis. A todos nos
corresponde cumprilas. Galegos, casteláns, bascos, levantinos, cataláns e andaluces, xente
da montaña e da chaira, a hora da nosa reivindicación vive puxante no reloxo do tempo!...

Soará xusticeira. Así que chegue, coloquemos sobre o pavés as sombras ilustres dos
desaparecidos, facendo das súas ideas realidades políticas, sociais e xurídicas. Non haberá
mellor homenaxe para Castelao e aqueles outros ilustres homes que coma el loitaron
heroicamente até o final.
Diego Martínez Barrio
11 de febreiro de 1950.

Montauban, 20 de febreiro de 1950
Señor presidente da Comisión Organizadora Basca de Homenaxe a Castelao.- París.
Señor presidente:
Como todos os nacionalistas galegos, como todos os galegos, desexaría que esa comisión
tivese numerosísimas mensaxes de adhesión e de agradecemento cara a vostedes polo
acto que en homenaxe á memoria de Castelao van celebrar. Eu non querería -sería para
ruborizarse- que como noutros casos en que era necesaria -unánime e fervorosa- a
presenza galega, esta faltase. Sen autoridade nin representación, mais co dereito de galego
e de nacionalista galego, atrévome a unir a todas aquelas adhesións que vostedes reciban,
esta miña persoal que rogo que consideren como colectiva cando ela expresa -créame benos sentimentos de todos aqueles compatriotas que por unha ou outra causa de impedimento
non enviasen a súa adhesión. Galiza, unánime na dor e na emoción angustiosa pola perda
de Castelao, saberá, nun dia de liberdade, confirmar esta adhesión que hoxe fago ademais
de en nome propio, en nome de todos aqueles a quen a tiranía lles impón o silencio.
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Coa reiteración do meu agradecemento polo xesto tan delicado de vostedes, reciban os
meus saúdos máis atentos e respectuosos.
Pla
4, Rue Hoche
Montauban
T. et Gue

Capítulo LX
O Goberno de Euskal Herria sur tributou unha homenaxe a Castelao
Como vimos no capítulo anterior polos preparativos de Irujo, organizouse na sede
da Delegación do Goberno basco en París unha homenaxe a Castelao. Non temos a
transcrición das intervencións que serían un broche axeitado a este libro. Si temos
a nota publicada pola Secretaría de Prensa de Euskal Herria sur que narra como se
desenvolveron os actos. Di así:
Dende New York a Buenos Aires, a memoria de Alfonso Rodríguez Castelao foi honrada en
toda América con diversos actos dedicados a lembrar a personalidade e o esforzo do líder
galeguista, presidente do Consello de Galiza.
Así mesmo, en París -onde pola mañá se celebrara unha misa con asistencia do presidente
Agirre e de varios conselleiros- o Goberno basco organizou ás 11 unha velada en homenaxe
ao que foi principal símbolo persoal de fraternidade entre Galiza e Euskal Herria.
As bandeiras da República española, de Catalunya, de Euskal Herria e de Galiza
adornaban o salón da Delegación Basca, co simbolismo axeitado á congregación, e entre
os asistentes figuraban persoas de diversos matices políticos e varios deputados e exUnha das últimas fotos do Lehendakari
Agirre. Caracas, 1959

ministros que foron compañeiros de Castelao, como Rafael Sánchez Guerra.
Despois dunhas sobrias palabras do presidente Agirre declarando aberto o acto, o
deputado basco e ex-ministro, Irujo, leu varias adhesións de personalidades que por
ausencia ou por enfermidade non puideran acudir; a de Llopis, ex-presidente do Goberno
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republicano e secretario xeral do Partido Socialista; a de Portela Valladares, deputado
galego e tamén ex-presidente do Goberno da República; a do ex-ministro Leiva, que foi
compañeiro de Castelao no Goberno Giral; a de Miñana, embaixador da República en
Belgrado, a de Pla, dirixente galeguista, etc.
En canto a Nogués, presidente das Cortes, confiara a súa representación ao propio Irujo,
así como o encargo de expresar a adhesión do Parlamento que tivo a Castelao como
membro eminente. No desempeño deste cometido, Irujo lembrou que Castelao salvou
a súa vida en 1936 pola circunstancia de ter ido a Madrid para presentar nas Cortes o
Estatuto de Galiza, que pode considerarse como unha das obras en que maior entusiasmo
puxo Castelao. Por iso e como a mellor homenaxe á memoria do seu autor, Irujo acabou
lendo o primeiro artigo: «Galiza organízase como rexión autónoma dentro do Estado
español conforme a Constitución da República e o presente estatuto».
A seguir, o sabio catalán Bosch Gimpera, ex-conselleiro da Generalitat, leu a adhesión
do presidente Irla, que publicamos noutro lugar, e iniciou os discursos precisando a
significación de Castelao no proceso cultural de Galiza; desta Galiza que xa na Idade
Media era unha lumieira da intelectualidade de Occidente, que no século XVIII emocionaba
a España co xenio do Padre Feijoo, que a fins do XIX alumeaba un rexurdimento das letras
que todos admiramos. Pero con Castelao e cos seus colaboradores, este renacer amplíase
en diferentes institucións e empresas e a alma galega rexorde nun movemento que fai de
Castelao un símbolo comparábel a Maciá. Figura senlleira de Galiza, patriarca apreciado
pola emigración galega en todo o mundo, Castelao fica para o traballo das xeracións
futuras como un exemplo no esforzo polo cultivo das culturas propias, pola solidariedade
dos pobos, polo desenvolvemento das personalidades integradas do conxunto hispánico.
A seguir falou Aldasoro, conselleiro do Goberno de Euskal Herria sur, quen por diversas
circunstancias mantivera longo trato con Castelao, desde os anos da ditadura e a monarquía
até o período en que o señor Aldasoro representou na Arxentina o Goberno Basco.

623

Despois de lembrar a obra literaria e artística do intelectual, Aldasoro puxo particular
emoción en destacar o home de gran corazón que tamén foi Castelao. A este propósito
sinalou o contraste entre a imposta inferioridade que algúns atribúen en España ao
galego e os grandes esforzos deste como traballador en América, onde tantas institucións
e tantas creacións acreditan estas virtudes colectivas. A rebater as ensinanzas desta
contradición aplicou o seu esforzo Castelao, facendo ver aos seus compatriotas a inxustiza
de certas estimacións, redimíndoos do seu complexo de inferioridade e impulsándoos a
reclamar con plena dignidade o posto debido nunha comunidade hispánica onde, se Galiza
non fose amo de ninguén, tampouco non tería que ser criado de ningún.
Este entusiasmo redentor caracterizaba o gran corazón de Castelao, cuxas reaccións
estaban sempre informadas por un profundo sentido cristián. Por iso tamén unha das súas
principais preocupacións era o problema da xustiza en Galiza; porque, se noutras partes
cometeron desfeitas ambos os bandos, alá as vítimas foran dun só lado. E así resultará un
día -comentaba Castelao- que no nome de Cristo, que nós non invocáramos, teremos que
perdoar a quen precisamente o invocaron para matar os nosos irmáns.
Aldasoro acabou lembrando que, ao seu regreso de América para participar no Goberno
da República, Castelao ía frecuentemente á Delegación de Euskal Herria en París,
onde dicía sentirse como na súa propia casa, sen dúbida polo afecto fraternal de que o
rodeabamos. Todo merecía Castelao. Se doutros homes brillantes pode dicirse que o seu
ronsel desaparecerá coa súa vida, Castelao vivirá pola contra no corazón de todos e o seu
exemplo será a semente que, en ben da democracia, de España e de Galiza, dará un día
os froitos propios dos grandes xermes.
O señor Domingues dos Santos, xefe do último Goberno democrático de Portugal, falou
seguidamente en portugués para expresar a adhesión do intelectual lusitano Armando
Cortesão e salientar a dobre perda que supón a morte de Castelao, un grande amigo
e unha esperanza. Porque Castelao, home puro en que a xustiza e a tolerancia se
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harmonizaban sobre un gran fondo humano, era tamén a esperanza de reunir os pobos
ibéricos, a esperanza de integralos, fraternalmente vinculados, nunha entidade superior.
Domingues dos Santos, co exemplo que significan os seus vinte e tres anos de exilio,
acabou convidando a perseverar con entusiasmo até o logro dos ideais comúns.
Martínez Risco, deputado galego e eminente catedrático, deu unha entrañábel atmosfera
galega á conmemoración, ao presentar a Castelao e Otero Pedrayo como condutores do
movemento que, entre outras expresións memorábeis, tivo a do Seminario de Estudos
Galegos, as Irmandades de Fala, a revista Nós. Con este motivo, Martínez Risco propuxo
(e a súa idea foi acollida con aplausos) que como homenaxe á memoria de Castelao
sexa reeditado o seu álbum de debuxos publicados hai uns corenta anos e que tanta
importancia tivo na formación galeguista da mocidade intelectual daquela xeración.
O orador evocou tamén a figura de Alexandre Bóveda, que a punto de ser fusilado
polos franquistas en Pontevedra, pediu que a súa morte fora a única, posto que el se
consideraba único responsábel da resistencia ofrecida á sublevación; pero a súa execución
foi seguida doutras innumerábeis.
Martínez Risco lembrou anécdotas da súa intimidade con Castelao en Galiza, máis tarde
en Valencia durante a guerra e despois na emigración en París, onde os galegos do
sur de Francia que combateran pola causa aliada lle confiaran a súa bandeira para que
llela levase aos seus compatriotas de América. Porque Castelao era para todos a figura
máis representativa de Galiza; e até en Galiza mesmo rendíaselle homenaxe, sequera
en alusións veladas como a que Otero Pedrayo lanzou na homenaxe ao poeta Lamas
Carvajal, cando ante as autoridades franquistas ousou lembrar a «ese outro galego que
está a quedar cego en América e que é o que máis amou a Galiza».
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Ante a morte de Castelao -acabou Martínez Risco- debemos facer exame de conciencia
para superar as diverxencias e manter a unión até recuperar a liberdade do home e dos
pobos.
A continuación, o señor Arauz, ministro e secretario do Goberno da República española,
recolleu a lembranza dedicada polo señor Aldasoro á primeira República -cuxo aniversario
se cumpría en tal data- para sinalar que os principios que informaron aquela eran
precisamente os compartidos pola maior parte dos mantedores da segunda República,
no sentido dunha organización natural e exacta dos pobos integrantes dela. E un dos
representantes máis puros desta aspiración era Castelao.
O señor Arauz lembrou o discurso pronunciado polo líder galeguista nas Cortes de México,
que foi unha exaltación das institucións republicanas, unha afirmación de fe, unha
expresión das aspiracións galegas e unha alusión fraternal ao pobo portugués. Con este
motivo, o señor Arauz glosou algunhas frases do señor Domingues dos Santos e rendeu
homenaxe á súa veteranía na loita democrática e na emigración altiva.
O representante do Goberno da República acabou exhortando a manter a unión con estas
palabras: «Todos xuntos; para triunfar ou para fracasar. Todos xuntos; como na guerra,
que aínda non acabou».
A continuación, o mesmo Arauz leu a adhesión do presidente da República, Martínez
Barrio, cuxo texto reproducimos máis abaixo.
Finalmente o presidente Agirre resumiu o acto con vigorosas palabras de alento e unha
sentida lembranza ao fraternal amigo de Euskal Herria:
«Nesta casa onde, segundo se recordou esta noite, Castelao se sentía na súa propia;
nesta casa acaban de se oír voces distintas, ideas diversas e todo iso en corroboración
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do significado desta casa que é precisamente iso: tolerancia, respecto mutuo, esforzo
de comprensión e afán de concordia para chegar á consecución dos fins comúns. Que
desta conmemoración xurda, pois, a decisión de traballar máis e máis, con fe absoluta no
porvir».
Engadiu que se dispuña a ir a América, onde se debe afirmar a existencia dun pobo
que nin se considera vencido nin se rende, e confía en que a causa democrática obterá
a xustiza merecida. Expresou o seu agradecemento a cantos colaboraran no acto, con
especial mención do representante do Goberno da República, señor Arauz, e do expresidente portugués señor Domingues dos Santos, cuxa alusión ás perspectivas dunha
nova estruturación peninsular recolleu cordialmente.
Agirre acabou dicindo:
«Nós, os bascos, somos ásperos, duros e mesmo intransixentes, segundo algúns din,
aínda que resulte que somos os máis transixentes, os que menos dificultades opomos, os
que sempre estamos dispostos á unión para colaborar nun esforzo común. Sigamos, pois,
sendo ásperos, duros e intransixentes e organizando actos fraternais coma o desta noite,
do cal espero que todos saian fortalecidos na súa fe e vigorizados no seu propósito de
manter a loita até a consecución dos nosos fins».
Todos os oradores foron calorosamente aplaudidos.
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Capítulo LXI
Pensar nun Día de Galiza
Irujo foi sempre un grande admirador e cultivador das relacións entre bascos e galegos.
Morto Castelao, tratou de continuar esta relación. Proba diso son estas cartas enviadas a
Risco tras o acto da Delegación basca de París:
11, Avenue Marceau
PARÍS (16e)
13 de febreiro de 1950
Amigo Risco:
Estou satisfeito do acto celebrado o sábado, e moi agradecido á intervención persoal de
vostede, porque nos librou da ausencia de Galiza e polos termos en que se expresou.
Tivo vostede unha iniciativa. Eu querería que se levase a cabo. Presumo que NÓS estará
en Buenos Aires. Vou escribir a EKIN se pode tomar ao seu cargo a edición. EKIN era lugar
de refuxio espiritual de Castelao e os seus homes manteñen moi cordiais relacións cos
directivos galegos e coa muller de Castelao. Se ten vostede algunha idea concreta sobre o
particular, agradeceríalle moito que ma dera a coñecer antes de me dirixir a Buenos Aires.
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París, 16 de febreiro de 1950.

Amigo Risco:
Recibo con moito pracer a súa carta do día 14, que penso enviar á Editorial EKIN de
Buenos Aires, co rogo de que se fagan cun exemplar de NÓS e estuden a nova edición.
Calquera suxestión que nesta orde crea vostede oportuno facer, recibireina encantado.
Teño verdadeiro desexo de que a emigración se aproveite para algo e por todos. E nesta
afirmación xeral, ocupa Galiza posto de gran preferencia. O equilibrio dunha democracia
peninsular non se logrará mentres as personalidades auténticas non atopen satisfacción,
recoñecemento e un réxime adecuado en que adquirir desenvolvemento. Importa menos
que isto se denomine autonomía, federalismo ou independencia, e que aos países
peninsulares con peculiar fisionomía se lles denomine rexións ou nacións. Todos eses
conceptos son relativos sempre. O esencial é atopar a maneira de facer convivir as
diversas patrias, libremente, satisfeitas, nun espazo común, de maneira singular baixo
o aspecto económico, coas súas derivacións políticas indispensábeis. E neste aspecto
non exclúo Portugal. Vostede puido observar o único que eu subliñei na miña curta e gris
intervención o día de Castelao.
Isto lévame a outro extremo, mellor dito, ao mesmo tema baixo distinto aspecto. Aquí,
en París, non existe unha organización galega. Non é fácil constituíla, porque non hai
demasiados galegos, e porque podería derivar cara á manobra, aproveitada por un grupo
para levar a auga para o seu muíño, como ben me explicaba vostede. Pero iso non obsta
para que fagamos vivir a Galiza, sobre todo, contando cun concurso irmandado dos
restantes países peninsulares, que tomarían o acto galego como seu propio. Penso que
deberían vostedes -vostede principalmente- pensar nun día de Galiza, tomando base
dalgunha data que diga algo substancial a un galego. E ese día, no mesmo salón de actos
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desta casa, facer desfilar pola tribuna un galego, un portugués, un catalán, un basco e
un ministro da República. Organizando con tempo o acto, lograríase que todos os xornais
da emigración o publicasen, facéndollelo saber aos seus lectores. Vostede viu como,
con tres días de preparación, foi organizado o acto de Castelao. Se se toma con quince
ou con trinta, a organización será máis fácil e mellor. Xa non nos falta bandeira galega,
que fixemos, con escudo e todo, para o acto de Castelao. Galiza conta con moitas datas
axeitadas. Eu sei pouco de Galiza, aínda que seguín con interese a Curros, a Pondal,
a Rosalía, e percorrín Galiza enteira, acompañado de Otero e Castelao, e case sempre
de Bóveda. Pero, calquera día sería bo. Por exemplo, o 26 de xuño, que foi o día do
plebiscito, e no cal non se poden chamar ausentes os republicanos de todos os matices.
Pense vostede algo disto e dígamo. O 28 non é sábado. Tal vez o sábado sexa o día máis
adecuado. Podería aproveitarse para o acto o sábado anterior ou o seguinte. E o que digo
referíndome á data de aniversario do plebiscito de Galiza, aplícoo a calquera outra data
máis axeitada e máis próxima.
Perdóeme, prégolle, o que de interferencia no seo emocional galego poida ter esta
iniciativa. Tómea por súa e a cousa irá mellor. Non sabe vostede a satisfacción que eu
tería facendo desfilar pola tribuna un basco que dixese, en galego -ou en portugués-, a
metade da súa charla. Tómeo en conta e as cousas irán por bo camiño.
Moi seu,
Irujo

Foron moitos os actos organizados polos bascos en lembranza de Castelao en Buenos
Aires e México. Non hai máis que revisar as páxinas de EUZKO DEYA de Arxentina e
México para comprobar a emoción que sentiu o mundo basco ante a morte do líder
galego. Pero temos que rematar.
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Por iso cremos conveniente acabar o presente libro reproducindo, en primeiro lugar, o
artigo escrito por Valentín Paz Andrade con motivo da morte de Manuel de Irujo o 1 de
xaneiro de 1981 e que foi publicado en La Voz de Galicia. Seguidamente e como tributo a
aquel Consello de Galiza que tivo como presidente a Castelao, reproducimos a declaración
que fixo do falecemento do histórico galeguista:

LA VOZ DE GALICIA
IRUJO E CASTELAO
Por Valentín Paz Andrade
A nova non é para ficar diluída na onda efémera da gacetilla. Don Manuel de Irujo e Ollo
Valentín Paz Andrade

morreu, coa exemplaridade que fora o código inderrogábel da súa existencia.
Despois de case noventa anos de loita pola vida e de seis meses de porfía coa morte, o
carballo foral esmoreceu. Como na traxedia carlina de Valle Inclán. Como na súa hora
lle sucedería ao Avó Tibaldo de Voces de Gesta. Irujo era o elo máis ilustre do Partido
Nacionalista Basco. O único supervivente de cantos coñeceron o fundador Sabino Arana
Goiri, á sombra fecunda e imprescritíbel do Gernikako Arbola. Como se na súa figura se
mantivese encarnada a historia da nacionalidade.
Tiña unha testa erguida, de neno ennobrecido pola lapa interior. Cubría a súa cabeza
poboada por fóra como por dentro, coa bandeira albina das canas. Era como un patriarca
que renunciase ao atavío iconográfico de tal xerarquía espontánea. Sinxelo, aberto,
directo, pero con enteiriza forza, sen treguas nin repregamentos, na defensa do seu credo
democrático e nacionalista. Despois de corenta anos de exilio absoluto, como antes, cando
foi deputado nas Cortes da República e tres veces ministro.
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Estouno a ver, no medio dun aluvión de parlamentarios neófitos, presidindo a mesa de
idade do Senado, na lexislatura de 1977. A terceira de que formaba parte. A súa cerviz
patricia, a súa man e a súa voz, semellaban pontes de paz que cubrisen a lagoa histórica
entre as dúas democracias.
Ao final da xornada reencontrei a don Manuel nunha sala destinada ao traballo de comisións
parlamentarias. Ao mínimo grupo que os dous formábamos naquel momento, achegouse
outro senador, da miña dilecta amizade, -José Vicente Mateo Navarro, electo por Alacant -.
Despois da presentación, José Vicente, entre respectuoso e tímido, aventurou unha pregunta:
-Dígame, don Manuel, coa autoridade que lle dá a súa participación en Cortes anteriores,
que lle parecen en xeral os compoñentes das actuais?
-Pois direille que as considero compostas sen dúbida por boas persoas, pero... aínda non
aprobaron o bacharelato.
Dos políticos bascos, de antes e de agora, dous foron os que máis relación tiveron con
Galiza. O primeiro foi Manuel Irujo. O segundo Jesús María Leizaola, o presidente do
Goberno de Euskal Herria sur no exilio.
Coñecinos antes do 36, a través de Alfonso R. Castelao, que mantivo con ambos asidua
convivencia, non só nas Cortes daquel ano. Tamén durante a era amarga do exilio.
Principalmente en París, e máis tarde en México.
Existe un epistolario entre ambas as figuras e a de Castelao, particularmente extenso
co ilustre destinatario que acaba de nos deixar para sempre. As cartas están datadas en
Buenos Aires e remitidas a París, nos anos 1948 e 1949, principalmente. As dirixidas a Irujo
son particularmente extensas e superlativamente afectuosas. Algunha ten nada menos que
oito folios mecanografados a un espazo. Na do 6 de outubro de 1947, escribe Castelao:
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«A miña muller e eu visitamos a túa nai, que é extraordinariamente simpática. Achámola
rodeada de netos e nun ambiente que a min se me antolla feliz. Parécese a ti e, malia os
seus moitos anos, ten a alma limpa e moza. Mostrounos varias fotografías do casamento
da túa filla e eu emocioneime ao verte con cara pensativa. Creo que a farías feliz se te
decidises a vir a Buenos Aires. A min tamén me farías feliz».
Aínda hai parágrafos máis enunciativos da amizade que unía os dous homes de prol, tan
afíns:
«Ti fuches o meu grande amigo en París –á parte da vella e entrañábel amizade que nos
une-, e tes dereito a te queixar do meu silencio. Pero eu asegúroche que ando como
maleta de tolo desde que cheguei a Buenos Aires».
Manifestación sen dúbida certa, aínda que non concorde coa desmesurada extensión
da misiva. O que parece abondo para revelar que o asunto –á parte das expresións de
afectividade recíproca-, era merecedor de tan caudaloso esforzo.
En efecto, despois das liñas transcritas, o autor de Sempre en Galiza descobre a súa
verdadeira intención.
... Eu queríache escribir unha carta moi longa que iniciase entre nós un frutífero cambio
de impresións, a ver se logramos abrir algunha luz no negro problema hispano, para ben
dos ideais que, quéirase ou non, enlazan os nosos pobos”.
Non é posíbel, dentro do marco taxado dun artigo, recoller nin sequera substancialmente,
o contido ideolóxico do epistolario. Abondará agora con o invocar, para efectos
testemuñais, como proba das coincidencias de pensamento e da sincronía de actitudes en
torno ao tema da reestruturación constitutiva do Estado español. A causa a que un e outro
sacrificaron o máis nobre das súas valorosas vidas.
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DECLARACIÓN DO CONSELLO DE GALIZA
Na xuntanza de membros do Consello de Galiza que tivo lugar en Montevideo, acordouse
darlle publicidade ao seguinte comunicado:
A morte de Castelao deixounos orfos, pero non desherdados.
Fállanos agora a presenza material do personaxe máximo da galeguidade, daquel
espírito singular en que latexaba o ánimo creador do pobo galego e os anhelos da alma
colectiva que, a través dos tempos, fixo de Galiza unha célula cultural ben diferenciada.
Non contamos coa axuda sempre experta da súa axilidade mental, non temos o goce
do seu maxisterio, non están presentes a súa sabedoría e o consello do seu bo sentido
político. Galiza está orfa do Guía, pero viva temos a herdanza espiritual que nos legou,
a súa conduta exemplar, a súa lealdade galeguista e republicana, a súa palabra, a que
fica escrita e a que soa na nosa lembranza -limpa e clara- como un evanxeo. Para cada
momento da vida de Galiza Castelao deixou unha lección e, para enderezar o rumbo das
horas por vir, para sinalar o camiño, o infinito optimismo, rotundo coma un si, da súa fe
nos destinos da terra.
O Consello de Galiza, despois de considerar a unanimidade afirmativa de todos os
asesoramentos que considerou necesarios, por decisión concordante dos seus membros,
resolveu facer pública a seguinte declaración:
1º. Que o Consello de Galiza -composto por deputados da República española escollidos
polo pobo galego na última ocasión en que lle foi doado emitir o seu voto-, seguirá
traballando a prol da liberdade e dos dereitos da Terra Galega e da implantación do
réxime republicano federal en España, sempre guiado polas normas de dignidade
e de intransixencia ideolóxica que, indubidabelmente, deixou estabelecidas o seu
presidente.
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2º. Que mentres as circunstancias non o exixan, estará sen cubrir o cargo de presidente.
Os actos do Consello estarán sempre presididos polo espírito de Castelao. A doutrina
que nos aprendeu será lei da nosa actividade.
3º. Que o secretario do Consello de Galiza, Antón Alonso Ríos, é o seu representante.
4º. Que as decisións e a opinión do Consello de Galiza se farán públicas cando se xulgue
conveniente para a causa que defende: a liberdade de Galiza e o estabelecemento dun
Goberno republicano en España.
Que o Consello de Galiza fai público o seu recoñecemento para todos cantos -entidades e
particulares- lle manifesten o seu sentimento de dor pola morte do seu presidente.
Montevideo, marzo de 1950
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Capítulo LXII
Intervencións do pnb na aprobación
do actual Estatuto de Autonomía de Galiza
Vimos ao longo do presente libro a firme postura dos representantes do PNB ante o
Estatuto de Autonomía, tanto nas Cortes de Madrid coma en Montserrat ou no exilio de
México. Nada mellor que transcribir finalmente as intervencións no Congreso e no Senado
dos representantes do PNB cando se aprobou o actual Estatuto de Galiza e nas cales se
fixo referencia a Galeuzca, a Castelao e ao Partido Galeguista.
Velaí as intervencións dos voceiros Marcos Vizcaya e Mitxel Unzueta en representación do PNB.

CONGRESO
21 de decembro de 1980
Polo Grupo Parlamentario Basco, PNB, ten a palabra o señor Vizcaya.
Vizcaya Retana: señor presidente, señorías, eu quixera que este acto, aínda que estivo
precedido dun debate tenso e difícil, tivese o significado de satisfacción, de ledicia e a
apreciación pola Cámara do momento histórico, aínda que é un termo xa moi utilizado,
que representa a ratificación do Estatuto de autonomía de Galiza.
Como nacionalista basco entristéceme que non sexa o ambiente de expectación que
rodeou a aprobación por esta Cámara dos estatutos basco e catalán o que hoxe exista
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aquí, porque tras un proceso que verdadeiramente non estivo libre de problemas, de
obstáculos; tras un proceso que non podo cualificar de normal, porque mesmo se estivo a
punto de superar os listóns da constitucionalidade, tarde incluso -e máis vale, certamente,
tarde que nunca-, por fin nos chega este Estatuto á Cámara dos Deputados. Este é un
motivo de alegría e satisfacción porque á fin outra nacionalidade histórica atinxe a súa
norma institucional básica, ese instrumento de recuperación da súa identidade, ese
instrumento de recuperación da súa lingua, da súa cultura, ese instrumento fundamental
para a convivencia e para o desenvolvemento desta terra tan querida que é Galiza.
Malia os erros habidos, penso que non é o momento de ollar cara a atrás; é o momento
para Galiza de ollar cara ao futuro; pero este futuro exixe algo máis que palabras,
señorías, exixe feitos e compromisos; e aínda que non somos, evidentemente,
protagonistas deste acto, posto que o son aquelas forzas políticas que están presentes
e que teñen incidencia no pobo galego, eu atreveríame a suxerir que nesta ratificación,
dalgún modo, cheguemos a comprometernos sobre dous temas fundamentais: a pronta
celebración de eleccións en Galiza, para efectos de dotar a este pobo das súas institucións
e de autogoberno, é dicir, o Goberno galego ou Xunta, o Parlamento e o Tribunal
Superior de Xustiza e, en segundo lugar, porque isto vai supor o comezo da política de
transferencias, o comezo do funcionamento da Comisión mixta de transferencias.
O deputado do PNB Marcos Vizcaya

Mesmo engadiría que desde o noso punto de vista poderiamos dicir que Galiza podería
contar en moi breve prazo, a partir destas eleccións e a partir da Constitución dos seus
órganos de Goberno, lexislativo e de xustiza, co nivel de transferencias que a comunidade
basca e a comunidade catalá xa atinxiron; é dicir, que Galiza podería aforrar o camiño
que nós tivemos que percorrer e partir, diríamos, dunha igualdade que se pode lograr en
breve prazo, simplemente asemellando, equiparando o seu nivel de transferencias aos xa
atinxidos polas comunidades basca e catalá.
O Partido Nacionalista Basco, respectuoso, volvo dicir, co proteccionismo que non nos
corresponde a nós, senón a outras forzas políticas, quere mostrar neste acto a súa

637

solidariedade co pobo galego e quere deixar constancia da súa felicitación a aquelas
forzas políticas que fixeron posíbel este Estatuto; e véxome tamén na necesidade de non
esquecer, de non deixar de citar a un partido, o Partido Galeguista que, aínda que sexa
desde a súa pequenez, aínda non estando presente nesta Cámara, colaborou e loitou
tamén para facer realidade este Estatuto de Galiza.
Pois ben, a todos os galegos, a felicitación máis sincera por parte do Partido Nacionalista
Basco e o noso ofrecemento da máxima colaboración para que, dentro do respecto á
vontade do pobo galego, libremente expresada nas eleccións que esperemos que axiña
se celebren, conduzamos, colaboremos a conducir a ese pobo até a recuperación desa
identidade que estivo a piques de perderse.
Moitas grazas, señorías.

SENADO
17 de marzo de 1981
Ten a palabra o senador Unzueta, como voceiro do Grupo de Senadores Bascos.
Unzueta Uzcanga: señor presidente, señores ministros, señoras e señores senadores,
novamente volve ocorrer nesta Cámara un feito de singular importancia para ela, na
medida que queira ser fiel á súa definición conceptual de Cámara de representación
territorial, e é o Estatuto de Galiza, o terceiro que vai atopar a aprobación desta Cámara.
E digo que vai atopar, e dígoo alegremente, porque os síntomas son de que vai atopar
unha maioría, eu diría que virtualmente unánime. Desde entón e desde agora, quero
deixar constancia que o noso grupo si que vai votar de xeito afirmativo o Estatuto de
Galiza.
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Nós queremos aproveitar esta oportunidade para felicitar sinceramente os galegos que,
con esperanza, agardan este Estatuto. E tamén queremos felicitar aqueles outros que
puxeron reparos a este Estatuto. Entendemos moi ben algúns dos reparos que desde algúns
sectores políticos de Galiza se fixeron a este Estatuto. E digo que o comprendemos moi
ben, por canto que por razóns non exactamente iguais, nós coñecemos e pasamos por
ese angustioso momento de ver como as cousas que se pensan, se senten e se desexaron
durante tantos anos, non acontecen despois na realidade dun xeito exacto ao desexado.
O exercicio da convivencia en democracia pasa necesariamente polo diálogo e, hoxe por
hoxe, non resulta moi difícil este diálogo en materia autonómica. Afeitos algúns a oír
que toda idea autonómica é perversa, algo así como un pecado político, acabaron estes
asumindo, como verdade absoluta, unha idea desta natureza, e o que aínda é peor, hai
sectores que non só o asumiron como verdade absoluta e intanxíbel, senón que tamén
o implican con cuestións tales como a liberdade, a igualdade, a democracia ou, por que
non dicilo, a propia dignidade humana. Non é fácil o diálogo autonómico até que, devagar,
estas tensións vaian ficando lonxe dos ánimos.
Mitxel Unzueta Uzcanga

Certo que os Estatutos que van xurdindo non son perfectos, e iso dígoo porque sigo
pensando naqueles que, aínda sen pór reservas a este Estatuto, así o pensaron; é moi
posíbel -e así o temo- que os seguintes, como toda obra humana, non sexan perfectos.
Pero, sen embargo, hai que ver o lado positivo das cousas. E ao noso xuízo, o mero feito de
que existan estes estatutos e sexan asumidos por aqueles pobos, rexións ou nacionalidades
que os propiciaron é, sen lugar a dúbidas, un feito positivo como acabo de dicir.
Ás veces pensamos, e non sei se é para nos consolar das imperfeccións, que se cadra
sexa mesmo útil nestes momentos, nesta etapa histórica, que así acontezan as cousas,
cando é tan difícil para algúns dialogar, entender e apreciar concepcións políticas alleas,
unha gradualidade pode ser unha virtude política, naturalmente, sempre e cando esa
postura elástica se vexa correspondida por unha acción política clara, definida e sen
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vaivéns e receos, ou outras circunstancias que tan lamentabelmente acostuman enturbar
o problema autonómico.
Desde a nosa perspectiva, sempre tivemos un profundo respecto pola historia de Galiza, tan
complexa, tan chea de esperanzas e frustracións. Se cadra por iso comprendemos, aínda
que moitas veces -e dígoo con pena- non coñezamos a historia de Galiza como se merece.
Unha historia que non é senón o resultado dunha vontade decidida de salvagardar a súa etnia
nun amplo sentido. Unha etnia que é síntese dun longo proceso en que aquela vontade foi
frecuentemente subestimada, adiada ou deprimida. É moi posíbel que desde aquel afastado
17 de decembro de 1483 en que rodou en Mondoñedo a cabeza de Pardo de Cela, comezou
para o pobo galego un longo proceso de signo adverso á súa vontade e espírito colectivo. Un
proceso que ao final acabou para Galiza nunha especie de subdesenvolvemento crónico do
cal derivan moitas consecuencias, moitas veces comentadas e moi poucas veces axudadas. E
é así como se chegou á imaxe dunha sociedade desamparada e indefensa, imaxe que se foi
consolidando, por non dicir agravando, a través dos tempos.
Se cadra haxa que dicir que xa non fica nin sequera aquel símbolo de opulencia que,
en Galiza e noutros lugares, daba o indiano como home rico. Hoxe hai que falar de
emigrantes que cruzan os Pireneos ou que se espallan polo territorio español, deixando a
súa terra sumida nun fenómeno de envellecemento, coas consecuencias que isto supón. E
non é este o único drama de Galiza. Todo isto aconteceu nunha terra rica e fértil, na que
quizais non se potenciou razoábel e intelixentemente o mellor aproveitamento dos seus
recursos e posibilidades. Pero -e isto dígoo con moita máis énfase – este Estatuto pode
ser -e isto débeo saber o pobo de Galiza- un primeiro paso, precisamente un primeiro
paso para corrixir estes graves problemas sociais, culturais, económicos e políticos.
Non esperen os galegos que o mero feito de contar cun Estatuto vai supor a erradicación
destes profundos males. Cantas veces o dixemos!: os milagres desta clase non existen.
As nosas autonomías, a dos bascos e a dos cataláns, preceden en ben pouco a que hoxe
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imos ratificar; porén, ese pouco tempo é abondo para comprender os múltiples problemas
que rodean unha transformación autonómica, e non o dicimos para desanimar os galegos,
senón todo o contrario, para animalos. O que desexamos é que hoxe Galiza asuma
ilusionada a súa autonomía, e a asuma ilusionada e tamén de xeito realista.
Desexamos que Galiza, neste Estatuto, atope un instrumento que, á súa vez, lle permita
atoparse a si mesma. Desexamos que Galiza vaia asumindo toda a autonomía que o
seu propio sentido político do que son as súas necesidades e do que son as súas propias
solucións así llo aconselle. As nosas propias experiencias están á súa disposición, e non
tanto para estruturar transplantes miméticos como para apreciar o bo e o malo das nosas
respectivas andainas.
Repito que a nosa colaboración será incondicional e sincera para con Galiza, e hai probas
longas e evidentes desta colaboración dos pobos basco e catalán, ao longo da historia,
nestas andainas autonómicas. Eu sentín a tentación de traer aquí múltiples citas desoutro
proceso autonómico que precedeu o presente, pero evidentemente esta é unha ocasión
ou intervención parlamentar e non é un simposio de historia. Porén, polo simbolismo
que pecha esta intervención, non podo por menos que traer ao recordo aquel proxecto
que cataláns, galegos e bascos artellaron como defensa dos seus intereses autonómicos
baixo o título de Galeuzca. E vouno lembrar, non con palabras de cataláns nin de bascos,
senón con palabras dun galego insigne, que foi Castelao, e que dicía así: «Imaxinemos
que Galeuzca fose hoxe algo máis que un acordo sentimental e que a solidariedade de
cataláns, bascos e galegos chegase a ser, na hora presente, un feito tanxíbel, nobremente
manifestado e sostido cun programa de acción común, cun ideal peninsular difundido, cun
plan de solución xusta e sensata do problema hispano, cunha martelada constante sobre a
conciencia dos demais españois».
Un Castelao que, noutra ocasión e en carta que en momentos difíciles lle escribía ao que
fora presidente do Goberno basco, Agirre, engadía unha nota de humor, que tamén hai
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que lembrar. E dicía naquela carta, unha longa carta: “nesta semana -dicíalle a Agirreauscultei o ánimo dalgúns dos homes de prol da República e, aínda que non cren na
Providencia, só agardan que se produza un milagre”. E seguía dicindo Castelao: “Vós
os bascos, que credes na Providencia, resulta que sodes os únicos que non credes nos
milagres”.
Pero deixemos a historia e vaiamos ao presente. Castelao dixo tamén aquela terríbel frase
de que “o galego non pide, emigra”. Os nosos votos, os nosos sinceros votos neste intre e
a promesa de colaboración que fixen para o futuro, queren ser a nosa achega ilusionada
para que esa especie de sentenza bíblica deixe de ser unha realidade. Queremos que
Galiza pida canto as súas necesidades e o seu sentido de xustiza aconsellen. Pero tamén
queremos que o galego non emigre, que vexa, que sinta este Estatuto como instrumento
de traballo colectivo e propio para ir facendo unha Galiza mellor, unha Galiza en que eses
problemas actuais, que necesariamente tiven que citar porque non poden ser ignorados,
eses problemas poden ser unha realidade e pasen a ser un simple recordo; que Galiza
chegue, en definitiva, a ser, da mesma forma que con tanto sentimento e agarimo dixera
aquela insigne Rosalía de Castro (ela escribiuno en galego e eu, por razóns de prudencia,
dígoo no meu mal castelán): “Esta terra -refírese a Galiza- non hai dúbida que Deus a
fixo para ser amada e para amar “. Moitas grazas. (Aplausos).
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Capítulo LXIII
Datas de Castelao
1886.- 30 de xaneiro: nace ás dez da mañá en Rianxo (A Coruña) na rúa do Cabo da
Vila. Foi bautizado o mesmo día na igrexa da freguesía de Santa Comba de Rianxo polo
Lic. D. José Magariños, párroco. Foron padriños os seus tíos don Francisco Castelao e dona
Pilar Castelao. Inscribiuse co nome de Alfonso, contrariamente ao desexo dos pais, que
elixirían o nome de Daniel. Por iso, no seo familiar e dos amigos íntimos, chámanlle por
este último nome.
1893.- Comeza na escola pública de Rianxo, rexentada por don José «O Toco». A ela vai
até o ano 1895.
1896.- Emigra coa súa nai para Arxentina a reunirse co pai, que está establecido na
Pampa, termo de Bernasconi, lugar La Cruz Colorada. Alá espertou a súa afección ao
debuxo, pola influencia da revista Caras y caretas, que dirixía en Buenos Aires o ilustre
Castelao na campaña a prol do Estatuto nun
discurso en Lira, Carnota

debuxante galego José Cao.
1900.- Volveu a Galiza en compaña da súa nai e irmás Teresa e Josefina, que naceran na
Arxentina.
Inicia por libre en Santiago os estudos de bacharelato, que remata en 1902.
1902.- Comeza os estudos da carreira de médico na Universidade de Compostela,
licenciándose en xuño de 1909.
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1909.- (Xaneiro).- Comeza a publicarse en Vigo a revista Vida Gallega con portadas
súas. Presenta o seu primeiro óleo na Exposición Rexional celebrada en Santiago. Con
don José Arcos, don Ramón Rey Baltar e don Eduardo Dieste, funda en Rianxo o famoso
semanario El Barbero Municipal, publicación que mantén até o ano 1914.
1910.- Vai a Madrid seguir o curso de doutoramento en medicina. No mesmo ano expón
alá caricaturas e dá a súa primeira conferencia no Ateneo de Madrid, conferencia que se
imprimiu co título “Algo sobre la caricatura”.
1912.- Na Exposición Nacional de Madrid presenta o seu óleo Os cegos, trítico co cal
obtén a segunda medalla. Comeza a súa colaboración no xornal El Liberal de Madrid. O 19
de outubro deste ano casou con Virginia Pereira, na vila da Estrada, bendicindo o acto o
poeta galego, presbítero don Antón Rey Souto.
Adhírese ao movemento agrario de Acción Gallega. Estabelece o seu consultorio de médico
en Rianxo, no cal traballa até o ano 1915.
1915.- Colabora en El Noroeste de A Coruña, como caricaturista de actualidades galegas.
1916.- Fai oposicións en Madrid ao corpo técnico do Instituto Xeográfico e Estatístico.
Castelao na Bretaña francesa xunto á cruz de
Lancerf

Gaña praza e traballa na Delegación Provincial de Pontevedra, instalando o seu fogar na
rúa da Oliva, n° 8, Pontevedra.
1917.- Expón óleos na Exposición Rexional Galega da Coruña.
1918.- Obtén por concurso o cargo de profesor auxiliar de debuxo do Instituto de
Pontevedra.
1919.- Expón en Galiza, e despois en Madrid, as estampas do álbum NÓS.
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1920.- Fai unha exposición de debuxos no Club Social de Ourense, e no Círculo de
Artesáns da Coruña.
1921.- Realiza unha viaxe de estudos por Francia, Países Baixos e Alemaña. Froito das
súas observacións son os artigos «Do meu Diario» publicados na revista NÓS (Nos. 10,
13, 16 e 18) de Ourense.
1922.- Colabora como debuxante no xornal Galicia de Vigo.
1923.- Expón en Vigo as estampas do álbum NÓS.
1925.- Co seu gran amigo Lousada Diéguez crea a Coral Polifónica de Pontevedra.
1926.- Publica o primeiro libro de Cousas. É nomeado membro de número da Real
Castelao é recibido polos seus compañeiros
do Partido Galeguista na Coruña

Academia da Lingua Galega da Coruña.
1927.- Fúndase o Museo de Pontevedra de cuxo padroado é membro fundador.
1928.- A morte do seu único fillo arrédao por unha tempada de toda actividade artística.
1929.- Viaxa pola Bretaña francesa, percorrendo a pé algunhas das súas bisbarras para
estudar as cruces de pedra daquel país. Pronuncia un gran discurso no mitin celebrado no
teatro García Barbón de Vigo. Publícase o segundo libro de Cousas.
1930.- Publica o libro As cruces de pedra na Bretaña. Ingresa no Seminario de Estudos
Galegos.
1931.- Publícase o seu famoso álbum NÓS. Tamén a súa obra Cincoenta homes por
dez reás. Fórmase o Partido Galeguista no cal é electo conselleiro. No mes de xuño,
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como candidato do Partido Galeguista, sae electo deputado ás Cortes Constituíntes, por
Pontevedra.
1934.- O Goberno Lerroux, no chamado Bienio negro, desterrouno a Badaxoz. Faise unha
nova edición de dous libros de Cousas nun só volume.
1935.- O Goberno de Portela Valladares anula o desterro que lle impuxo Lerroux e volve
a Pontevedra. O 3 de abril dá unha brillante conferencia en Porto verbo Os cruceiros de
Galiza.
1936.- (Febreiro).- Como candidato do Partido Galeguista sae electo deputado nas
Cortes Republicanas, por Pontevedra, na lista da Fronte Popular. (Xuño) Contribúe ao
éxito do plebiscito do Estatuto galego.
1937.- Publícanse en Valencia os seus álbums Galiza Mártir e Atila en Galiza.
1937/1938.- Colabora nos xornais Nova Galiza, órgano do Partido Galeguista en
Barcelona e Nueva Galicia, órgano da Brigada Líster, composta por galegos, en Madrid.
1938.- (Febreiro).- Obtén que na sesión de Cortes celebrada o 1 ° dese mes en
Montserrat, tome estado parlamentario o Estatuto galego. (Maio) visita a Unión Soviética
cumprindo unha misión cultural por encargo do Goberno da República española. En
Castelao nunha xuntanza na Coruña a prol
do Estatuto, xuño 1931

Moscova fai unha exposición de debuxos. (Xullo) embarca en Francia para New York no
vapor Ile de France. Nos EE.UU. toma parte como orador en 66 actos a prol da causa
da República española. Ademais, pronunciou tres conferencias en galego e fixo unha
exposición dos seus debuxos en New York. (Novembro) vai en avión de New York a La
Habana convidado polas colectividades galegas de Cuba para dar conferencias e expor os
seus debuxos.
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1939.- (Xaneiro).- Publicase en New York o seu álbum Milicianos. Volve a New York.
Pronuncia conferencias, dita cátedras e debuxa estampas de negros que adquiren
extraordinario éxito.
1940.- Xullo.- Embarca en New York para Buenos Aires no vapor Arxentina. Chega ao
porto de Montevideo o día 15, onde acudiu recibilo unha nutrida delegación das entidades
galegas de Arxentina. A colectividade galega de Uruguai ofreceulle un xantar aproveitando
a escala do vapor. Nese xantar deuse a curiosa circunstancia de se reuniren, despois de 20
anos, os tres redactores de El Barbero Municipal: Castelao, Rey Baltar e Eduardo Dieste.
O día seguinte, 16, chegou o barco ao peirao de Buenos Aires, no cal milleiros de galegos
fixeron a Castelao unha recepción apoteótica. (Agosto, 18) Organizado polo Centro
Galego de Buenos Aires, ofréceselle un xantar de máis de mil comensais no cal pronuncia
elocuentísimo discurso. (Agosto, 21) Pronuncia a súa marabillosa conferencia sobre
Galiza e Valle Inclán, no Colegio Libre de Estudios Superiores de Buenos Aires.
1940.- Na editorial Atlántida ilustra con debuxos unha serie de libros. Tamén fai os
debuxos do libro Jacobusland de Emilio Pita.
1941.- (Agosto).- Estrea con moito éxito a súa obra de teatro de caretas Os vellos non
Os vellos non deben de namorarse, edición
en éuscaro

deben de namorarse, no teatro Mayo de Buenos Aires. (Setembro, 20) Conferencia
sobre o tema “O problema das linguas”, no Casal de Catalunya de Buenos Aires.
Debuxa a serie de catro cadros de cegos aos que el chamaba os meus compañeiros, e
tamén gran cantidade de acuarelas e debuxos.
1943.- (Abril, 18).- Discurso ante cincuenta mil oíntes no acto de conmemoración do
12° aniversario da República española, no Estadio Centenario de Montevideo, acto no
cal tomaron parte o doutor Batlle Berres, presidente da República de Uruguai, o señor
Martínez Barrio, presidente da República española, o xeneral José Miaja e o delegado
basco Ramón María Aldasoro.
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1944.- (Marzo, 10).- Publícase o seu libro Sempre en Galiza editado polo benemérito Centro
Orensano de Buenos Aires. (Xullo, 2) A colectividade galega de Buenos Ares ofrécelle un
gran xantar de 1.500 comensais, celebrando a edición de Sempre en Galiza. (Novembro,
15) Constitúese o Consello de Galiza no exilio, baixo a presidencia de Castelao.
1945.- (Xuño, 25).- Exposición das estampas dos seus álbums NÓS, Galiza Mártir,
Atila en Galiza e Milicianos, no Ateneo de Montevideo, organizada pola Casa de Galicia,
e inaugurada polo presidente da República do Uruguai, doutor Amezaga. (Xuño, 30)
O Consello de Galiza fai a súa presentación pública en solemne acto, no Ateneo de
Montevideo, pronunciando Castelao transcendente discurso. (Agosto) Funda en Buenos
Aires con cataláns e bascos a revista Galeuzca. (Outubro, 1) Sae en avión para México
tomar parte nunha Xunta das Cortes Republicanas no exilio.
Lembranza do discurso a prol do Estatuto de
Castelao en Lira. Foto XMC

1946.- Volta a Buenos Aires desde México pasando por New York, La Habana e Rio de
Janeiro. (Marzo) é nomeado ministro do Goberno da República española no exilio e
marcha para París desempeñar o seu cargo.
1947.- (Xullo).- Volve a Buenos Aires despois da crise do Gabinete Giral.
1948.- (Xullo, 25).- No acto celebrado no día de Galiza, organizado polo centro galego
de Buenos Aires, pronuncia inspiradísimo discurso patriótico.
1949.- A comezos deste ano maniféstaselle a cruel doenza que acabaría coa súa vida.
(Agosto) Entra no prelo (Imprenta López, de Buenos Aires) a súa derradeira obra As
cruces de pedra en Galiza.
1950.- (Xaneiro, 2).- Intérnano no sanatorio do Centro Galego para ser sometido a
perigosa intervención cirúrxica despois de máis dun ano de cruel enfermidade, durante
a cal foi celosa e agarimosamente atendido polos médicos profesor doutor Gumersindo
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Sánchez Guisande, ex-decano da Facultade de Medicina de Zaragoza, compañeiro de exilio
e paisano, e polo doutor Miguel F. Pastor, eminente especialista arxentino, ademais de ser
chamados a consulta eminencias como os doutores Sayé Vacarezza e Novaro.
(Xaneiro, 4).- O doutor Uribe practícalle a operación asistido polo profesor Sánchez Guisande.
(Xaneiro, 7).- Sen ter recobrado o coñecemento, falece ás 23 e 55 horas na sala 203
do mencionado sanatorio do Centro Galego, rodeado pola súa dona, Virginia Pereira,
polos médicos Sánchez Guisande e Pastor e por un núcleo dos seus máis íntimos amigos
galeguistas.
(Xaneiro, 8).- Á unha da mañá retirase o cadáver da capela ardente, que se instalará
no salón principal do Centro Galego e nun gabinete do consultorio do sanatorio do
mesmo Centro. O escultor Domingo Maza procede a quitarlle e facerlle un baleirado da
man dereita. A seguir, o profesor Sánchez Guisande, asistido polo seu fillo Wenceslao,
estudante de medicina, practica o embalsamamento.
(Xaneiro, 9).- Despois de 40 horas de velorio no Centro Galego, polo que desfilaron
milleiros e milleiros de galegos e galegas e de admiradores, deposítase o cadaleito no
monumental Panteón do Centro Galego no cemiterio do Oeste en espera de levalo á súa
patria, Galiza, cando goce de liberdade.

Debuxo de Castelao a bordo do Île de France

OBRAS DE CASTELAO
PINTURA
Poucos son os óleos que pintou Castelao. Case ao momento de comezar con impulsos e
brillantez a cultivar este xénero, tivo que deixalo forzado pola enfermidade que lle afectou á
vista. Dos contados óleos que chegou a pintar, están algúns en mans de amigos (entre eles
Unha festa de aldea, trítico propiedade do poeta Rey Souto, de Ourense), e se cadra aínda
na parede dalgún café de Cambados ou de Pontevedra. Un Pobre Juan no Museo de Arte
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Moderno de Madrid; outro Camiño da festa de Guadalupe, no Centro Galego de Buenos Aires,
dous no Museo de Mondariz e outros na casa das súas irmás Teresa e Josefina, en Rianxo.
Ademais da colección que ten o Museo de Pontevedra, existen moitas acuarelas que a súa
prodigalidade foi doando a amigos e a entidades galegas. O Centro Orensano de Buenos
Aires posúe unha moi fermosa O gaiteiro, da que fixo unha edición de estampas.
No ano 1931, estreouse en Madrid a obra Divinas palabras de Valle Inclán, con decorados e
traxes deseñados por Castelao. Tamén en Buenos Aires deseñou os traxes e pintou caretas e
decorados da súa propia obra Os vellos non deben de namorarse, estreada no teatro Mayo.
Edición en
éuscaro de
Cousas,
Gauzak

DEBUXO
ÁLBUMS: Nós, prelo Hanset e Manet, Madrid 1931, orixinais en poder do Museo de
Pontevedra. Galiza Mártir, primeira edición en dous formatos, Ministerio de Propaganda,
Valencia, 1937. Segunda edición, Ediciones Españolas, Madrid-Valencia 1937; Terceira
edición, Comité de axuda ao Goberno español, Buenos Aires; Tamén hai unha edición feita
en Rusia e dúas na China, e a última destas en Xangai. 1949; outra edición foi feita en
Rosario de Santa Fe (Arxentina), 1945, complementada con poemas do poeta arxentino
Hernán Gómez glosando cada estampa.
Atila en Galiza, edición do Comité Nacional C.N.T., Valencia 1937. Milicianos, edición da
Fronte Popular Antifascista Galega, New York, 1938. Os orixinais destes tres álbums de

Edición en
éuscaro de
Os dous de
sempre,
Betiko biak

estampas de guerra están en poder da súa viúva Virginia Pereira. Cincuenta homes por
dez reás, Editorial Nós, A Coruña, 1931. Reeditado en Buenos Aires co título Cincuenta
hombres por dos duros, Emecé Editores, 1940, coas lendas en castelán, orixinais en
Pontevedra.
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Debuxos de negros: Colección de estampas, en poder da súa esposa Virginia Pereira.
Algunhas delas reprodúcense nun número de A NOSA TERRA.
Os meus compañeiros, catro debuxos de cegos feitos en Buenos Aires en 1941, próximos
a editarse, en poder de Virginia Pereira, viúva de Castelao.
Colección de Caricaturas no Almanaque do Faro de Vigo.

LITERATURA
«Algo acerca da caricatura» (Conferencia no Ateneo de Madrid 1910), folleto est.
tipográfico Vda. Landín, Pontevedra.
Un ollo de vidro, Editorial Céltiga, Ferrol 1920, reeditado polo grupo galeguista de Buenos
Aires, 1939.
Cousas, 1 ° libro, Editorial Lar, A Coruña, 1926, 2° libro Publicacións galegas e prelo Nós,
A Coruña, 1929. Nova edición dos dous libros nun só volume, Publ. Galegos e Prelo Nós.
Monumento en Lira. Foto XMC

Santiago 1934.
As cruces de pedra na Bretaña, Seminario de Estudos Galegos, Santiago, Prelo Antúnez, 1930.
Os dous de sempre, novela. Editorial Nós, Santiago 1934.
Conferencias publicadas en revistas: Valle Inclán, Pi i Margall e Divagacións dun
home da rúa.
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Discursos publicados:
No Diario de sesións das Cortes Constituíntes da República española, Madrid 1931-1932.
No Diario de sesións do Congreso dos Deputados correspondentes ás sesións celebradas
en Madrid no ano 1936.
En Montserrat (Barcelona) en febreiro de 1938 e en México, en novembro de 1945,
rexístranse os discursos parlamentarios pronunciados por Castelao como deputado por
Pontevedra.
Edición en
éuscaro
Sempre en
Galiza, Beti
Galizian

Na revista Galicia, do Centro Galego de Buenos Aires, setembro de 1940, o primeiro
pronunciado na Arxentina no gran xantar que se lle dedicou con motivo da súa chegada
como exiliado.
No xornal A nosa terra, xullo 1943, Buenos Aires, o pronunciado ante 50 mil persoas no
acto celebrado o 18 de abril de 1943 no Estadio Centenario de Montevideo (Uruguai), con
motivo da visita do presidente da República española no exilio, D. Diego Martínez Barrio e
do heroe da defensa de Madrid, xeneral D. José Miaja.
No xornal A nosa terra, xullo 1944, Buenos Aires, a pronunciada na extraordinaria
homenaxe que lle rendeu a colectividade galega de Buenos Aires celebrando a publicación
do seu libro Sempre en Galiza.

Edición en
éuscaro
de Un ollo
de vidro,
Zirtzilak
kristalezko
begia

No xornal A nosa terra xullo 1945, Buenos Aires, o pronunciado no Ateneo de Montevideo
(Uruguai) no acto da solemne constitución do Consello de Galiza o 30 de xuño de 1945.
Na revista Galicia, do Centro galego, agosto 1948, Buenos Aires. O pronunciado o día de
Galiza deste ano no Teatro Arxentino. Este foi o último discurso que pronunciou Castelao.
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Castelao e os bascos rematouse de
maquetar no verán-outono de 2011
na Galiza, cando se cumpre o 125º
aniversario do nacemento de Castelao, o
75º da aprobación do primeiro Estatuto de
autonomía de Galiza durante a II República
española e o 50º da estrea de Os vellos non
deben de namorarse.

O ano 2011 pasará á historia como un
dos máis negros para a cultura e a lingua
galega, en que os propios poderes públicos
de Galiza por «estritas razóns comerciais»
fomentan a desgaleguización do noso país.
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