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O centralismo, fracaso histórico

Nos tempos que corren, cando xa nin os
homes nin os poyos se contentan con ollar
para as estrelas, senón que val deixando de
ser unha utopía o cobizado vóo dos espacios
,s1deraes, non se concibe aitividade de ningunha naturaleza sin o apoio dise pregoeiro
formidabel representado pol-a prensa.

Si o réxime falanxista non houbera dado mostrar do seu
total fracaso en Iles procurar solución os graves probremos
que sofren os pobos ibéricos, abundaría pra demostralo, o
decrarado intento derradeiramente anunciado de dividir a
Galiza en dous sectores económicos, en virtude do cal as
provincias de Ourense e Lugo pasarían a depender de
Valladolid, capital dun chamado "polo económico", que tería
de abranguer ademáis, as cinco provincias que compolien o
antigo Reino de León.

Toda alción política, cultural, patriótica ou
de calquer cras que sexo, ten de eispoñer as
súas ideias, comuñicar seus pensamentos e
informar dos seus propósitos por meio da
verba levada á imprensa, ou resiñarse a vivir
na escuridá para logo morrer sin pena nin
groria. Denantes podían escollerse os vieiros;
oxe non é posibel camiñar d'outro xeixo. O
Consello de Galiza, por suposto, non podía
fuxir disa leí inexorabel. Por iso estamos eiquí,
no rúa i-a lus do día, levando pol-o mundo
adiante o amor a Galiza como bandeira santa,
a libertade da nosa Terra i-a felicidade do
noso poyo cal supremo ideial coleitivo irrenunciabel.

Compre destacar, que si as autoridades falanxistas pensaron por en práitica tan desaxeitada e ausurda división,
non-o fan polo desexo de favorecer as provincias involucradas, nin tampouco por desconocimento das suas verdadeiras
necesidades económico-sociaes, xa que o mermo Caudillo,
en decraraciones publicadas a todo tiduo no xornal "La
Voz de Galicia" fai algun tempo, reconosceu que o País
galego ten mester dunhcí eistructura propia, pra poder

O Consello de Galiza, fundado por Castelao i outros diputados galegos en Montevideo fai dezasete anos, desenrolóu unha alción permañente e meritoria d'acordo coas
circunstancias; mais, era necesaria unha
ampriación. Agora, despóis da reorganización
levada a cabo fai dous anos, se eistendéu
con xenerosa ampritude a súa base popular
e se Ile imprimiu un novo xeito político de
aituar, adquirindo o orgaismo unha máis
cabal representación e tamén chea de obrigas
que xa non nos será dado esquecer. O Consello non é, por eisí decil-o, un pechado centro
reutor, senón un Fideicomisariato do poyo
galego namentras que ise poyo s'alcontre
T-5r1do de mañifestarse con enteira libertade.
PqrVisó ten, ainda máis que calisquera, o sagro deller de saír á palestra i espallar a

ccadar un axeitado desenrolo das suas posibilidades, e
mañifestacions 'semellantes foron feitas polo Conselleiro Nacional e Presidente do señor José Antonio Suances,
en ocasión dos aitos comemorativos da fundación das Falanxes de Galiza, celebrados en Vilagarcía os días 17 e 18
de marzal do ano derradeiro.
A división que nos ocupa, obedés á intención dé decapitar
o País galego no vao desexo de impedir que a sentimento
de patria que cada dia se perfila con mais nidia concencia
no ánimo do noso poyo, alcance os ouxetivos de o liberar
da tiranía centralista, a que con tal proieto está pondo
craramente de releu a sua impotencia pra deter o avance
do reloj da historia, no que está próximo a sonar, a hora
das liberdades de Galiza. Fracaso e impotencia, non cutra
cousa está demostrando o centralismo, o pensar en dividir
n Galiza. Tan extrema resolución, pode ou non pode concretarse, mais de nada servirá pra deter os anceios de liberdade do noso País, cuias xentes, ainda as que deica agora
se amostraban indifrentes polos nosos problemas, reaxen con
tan carraxenta indiñación, que nos da a seguranza da perennidade da nasa Terra como patria dun pavo, que, cosrente ou incoscentemente, sinte por ela unha místiea e telúrica unción.

berros todo aquelo que os nosos irmáns na
T'erra, aferrollados pul-o feixismo, pensara,
sinten e non poden sin risco decir. Estaremos, pais, cos leitores tan a miudo e con tanta
■ -egularidade como se poida, até nos queden
alento galego e sentimento patriótico, ver-

Ludes tan inmorrentes coma a ialma e firmes
cal o cerne varil da nosa raza.
Percuraremos que a aición a desenrolar
sexa o máis eficaz posibel dentro da maior
modestia. Escribiremos curto para acadar aspeitos múltiples. Será iste un pregoeiro áxil.
Coidaremos tamén de que a fondura dos
probremas a tratar non chegue a escurecer a
humanidade que non impoñemos por guieiro,
nin perdamos por sobra de enxundia a parte
de ameneidade que todo leitor moderno
Para que ninguén se trabuque, procramamos, aos catro vientos que combatiremos sin
desmaios c franquismo, que somos nemigos
det- rarados da guerra e da todal-as tiranías,
calisquera sexan seus matices i-o latitude onde
xermolen. Aituaremos sin xenreiras personaes
nin coleitivas e sin desbotor a ningún que
desexe traballar a prol da libertade de Galiza;

sumando e non restando vontades i en irrnan
dade cos demáis poyos da Hespaña. Quede
isto ben en craro.
Resumindo: somos primordialmente gale,
gos, pero repubricanos e demócratas d-unha
peza; con prencipios de universalidade tanto
máis efeitivos canto máis puro e fidel
mostre a nosa eisenza galega. Traballaretnos
por e para a nosa Patria, sin refugar do pasado hestórico, pero vivindo no presente, cara
ó luminoso sol da libertade con xusticia, da
verdade sin craudicaciós.
Ises son os nosos propósitos. iste será o
noso programa de alción i-o noso norte. Para
leva!-os adiante, contamos co alento i-o garimo endexamáis desmentidos de todol-os patriotas bós e xenerosos.
¡Saúde, irmáns galegos! ¡Terra a nosa!
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Por consideralo de sumo intrés, reproducimos a seguido
aigunhas estadísticas e as correspondentes consideracións
publicadas polo Informe Anual do Banco da Coruña do ano
1961, tocantes a algúns aspeitos do quefacer económico do
País galego. Por costituir en certo xeito un alegato contra
o centralismo coutador da vitalidade do noso poyo, co cal
coincidimos pleamente, limitámonos a reproducilo no idioma
crixinal.

Rentas regionales por habitante y porcentaje de la población
activa agrícola, en la industria y los servicios
Tanto por %
REGIONES

CANTABRICA
NORDESTE
CENTRAL
ALTO EBRO
MEDIO EBRO
LEVANTE
DUERO
CANARIAS
GALICIA
ANDALUCIA
SUDESTE
EXTREMADURA .
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23,79
15,68
31,27
46,73
51,11
48,86
54,50
63,20
66,74
58,33
59,98
72,14

76,21
84,32
68,83
53,27
48,89
51,14
45,50
36,80

23.312
21.107
18.772
18.669
15.070
13.170
13.019
11.540 •
11.094
10.801
10.286
9.768

33,26
41,67

40,02
27,86

Pero ahondando más en estas deficiencias estructurales,
conviene destacar que Galicia mantiene sobre su agro el
13 % de la población agrícola activa española, y obtiene
únicamente el 9,7 % de la renta agrícola del país. Esto
quiere decir que se aprecia una falta de correlación entre
cl por ciento de la población activa agrícola y sus rendimientos.
Galicia, a pesar de lograr en sus campos porcentajes tan
elevados como el 37 % del maíz español, el 39 % del centeno, el 33 % de las alubias, el 24 % de las patatas, el
26 % de las cortas de madera, y de poseer el 28 % del
censo del ganado vacuno de la península, obtiene una baja
rentabilidad por hombre de su agricultura, lo cual es debido
no sólo al 66,74 % que supone su población activa agrícola,
sino también al hecho de que su población campesina alcanza al 80 % del censo total de Galicia.
El modestísimo nivel de vida de los campesinos gallegos
a pesar de los altos porcentajes que obtiene Galicia en las
producciones antes señaladas, pone de manifiesto asimismo,
la pobreza de los resultados de la economía española en
cultivos de tanta importancia como el maíz, las patatas, las
alubias y el censo de ganado vacuno, de los que en una
extensión del 5,78 % del territorio nacional, lse obtiene más
de la tercera parte del producto español en unos, y - se llega
a superar la cuarta parte en otros, pero sin que tales resultados alcancen para sostener con el mínimo el 13 % de la
población activa agrícola de España, en la que se convierte
el 66,74 % de la población activa agrícola de Galicia.
El cuadro siguiente nos da idea de la diferencia existente
entre los por cientos de la población agrícola activa y lo
que tal población aporta al producto nacional agrícola de
cada uno de los países. Las mínimas diferencias presuponen
una agricultura progresiva con rendimientos óptimos -y las
diferencias máximas ponen al descubierto elevados porcentajes de población agrícola activa y mínima participación
de esta exagerada población en el producto social de cada
país.

Galiza é unha auténtica nacionalidade. Ten un idioma
propio ,fillo do latín, irmán do castelán e pai do portugués, cultivado literariamente cando a língoa de Castela
anda a gatas; ten un territorio delimitado naturalmente, de
formas doces i entranas duras, que foi unha illa de pedra
cando Hespaña xacía no fondo dos mares formativos; ten
problemas peculiares de tan rara orixinalidade que sempre ficaron ó marxe das leis liberaes de Hespaña e das
arrepiantes preocupacións do mundo capitalista ; ten unha
cultura autóctona, manifestada en arte e sabiduría popular tan insulares como foi a nosa Terra nos tempos xeolóxicos; ten predisposicións psicolóxicas que nos fixeron inasimilables á cultura e o dereito de Castela coma os bretóns na Franza e as escoceses na Inglaterra; ten, si quixéramos —que non queremos— caraiterísticas diferenciaes de
raza, pois somos predomiñantemente celtas. Galiza, pais, e
unha nacionalidade hispana, tan respetable como Castela, e
todos seus atributos son igoalmente diños de respeito.

DESTERRO

•

Cando Fernando de Aragón e Isabela de Castela lograron, valéndose das xenreiras eixestentes entre o pobo a
irefa e nobleza, someter a Galiza á sua lei i-á sua forza,
ordearon que todolos nobles galegos, a clás que naquela
época asumira caraiter representativo en todolos paises, se
trasladaran á Corte. Dise xeito, a raiña astuta e dominadora lograba dous importantes ouxetivos: por unha banda
deixar ó noso chán carente da clás que podía erguer a
bandeira das seas reivindicacións e polo nutra, aproveitar
as sendas da devandita nobleza en beneficio das suas terras
e das suas ambicións.
Eixcluído dista abriga o Conde de Altamira, en virtude
da sua edade i-estado de saude, recibeu curto día a visita
dun frade, con quen, pasto a fular tocante a dominación
que as antes casteláns Ile imeuñan a Galiza ; o Conde comentou: "Irse han os hospedes frade, e nos comeremolo
polo". O frade, facendo h .onor ó papel de istrumento da
dominación allea que tivo a irexa na nosa Patria, foise á
Corte coa novedade i-o Conde de Altamira tivo que deixar
o seu pais i-a sua herdade e marchar co resto da nobleza
galega a un desterro que, por excesivamente egoista, ambiciosa e falta de censo' patriótico, supo merescer.

Diferencias existentes entre los porcentajes de población
agríCola activa y del producto nacional en diferentes países
y en Galicia
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14
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13

8
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FRANCIA

26

16

10
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49
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ESPAÑA

40

26

14

PORTUGAL

52

30

18

GALICIA

66

33
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O PLEBISCITO DO 1936
FITO HISTORICO
O 28 de xunio de 1936, tivo lugar o acontecer político
mais trascendente da Historia do noso País. tse día plebiscitouse o Estatuto de Autonomía de Galiza, que se ben non
enchía as nasas aspirocións, sirveunos pro pulsar a vontade
autodeterminista da nasa Patria, e siñala un fito no nasa
proceso histórico, posta que, os 993.351 votos a favor do
Estatuto i-os apenas 6.000 en contra, dan a crara medida de
que o noso pavo fica convencido de que a aita de casamento
de Fernando de Aragón e Isabela ne Castala, que orixinou
a unión nos reinos peninsuares, máis que unha alta de casamento, foi a aita de defunción da grandeza ibérica, pois
dahí arrincan os séculos de fracasos, de miseria e frustación que caraiterizan o Estado Español.
Galiza aprobou o seu Estatuto o 28 de xunio de 1936,
convencida de que nada compre agardar de ninguén, senón
de nos mesmos. Temas todo canto é , mester pra ser un dos
pavos mais cultos e ricos de Europa. Temas unha Historia,
culos alíceres afíncanse nos mais lonxanos auríxens. Unha
falo i-unha cultura, que foron xérmolo fecundador dos Bous
mais importantes ciclos culturaes da penínsua. Unhos montes e-unhas veigas, ande a natureza puxo a máis requinstoda fartura. Unhas costas i-uns mares, ande se dan todolos
bens des máis esquisitas especias ieticalas. En fin, unha
xeograf la i-un clima envexabels, i-ande mora unha raza
forte e baruda. Porqué pois, ficamos mergullados na rutina,
no atraso e na escravitude? Por unha razón moi sinxela,
crara e concreta; tan sinxela, crara e concreta, que emporiso non todos se decatan dela. Porque non somos donas da
nasa propia Terra, da noso propio destino. Eis ahí o curixen
de todolos nosos males. Cal é pois o noso deber de galegos
orgulosos da nasa raza, amantes da nasa Patria? Loitar
polos seus dereitos, palas suas liberdades, polo sua redención; darlle á nasa vida unha misión i-unha fé ; a misión de
aicionar sin acougo pra facer de Galiza a Patria dos galegos, i-a fé nos máxicos destiñas dos filias de Breogán.

A CARA E CRUS
A pesares de haberse creado derradeiramente na Universidade de Compostela unha Seicción de Filoloxía Románica, que terá ó seu cárrego o estudo da nasa lingoa
vernácula, e de .quererse presentar tal acontecer como ,demostración de que o réxime falanxista non persigue o uso
da nasa falo, a realidade é moi nutra.
Ademáis de estar tácitamente prohibido escribir en galego mais que un pequeno porcentaxe de libros, e algún
artigo en revistas e xornaes, sempre ademais que sexan de
caraiter intrascendente, as autoridades do réxime non perden oportunidade de amostrar sua oposición ó cultivo do
idioma de noso País, como o demostran que nos xogos
froraes que todolos anos se celebran na cidade de Ourense,
ande sempre foron presentados traballos en galego, foran
tales traballos totalmente prohibidos nos xogos do torrente
ano.
lutos son causas moi típicas de Hespaña.
Que nós sepamos, non eixiste ningunha lei que prohiba
o cultivo da nasa lingoa mais ahonda a urde verbal de
calisquera mandón empoleirado, pra que se non use, e
haber quen se atreve a desobedecer nun país ande ser
culto é un delito que moitos pagaron coa propia vida.

Entrevista con Rodolfo Llopis
Ao seu paso por Bós Aires, tivemos ocasión de saúdar a
profesor Rodolfo Llopis. Tivo eiquí entrevistas cos repubricanos hespañoles, con vascos e cataláns, aos efeitos de
intercambiar opinións respeito do futuro da patria ; vise
mesmo senso, tamén cos galegos, tendo unha entrevista co
Consello de Galiza en pleo.
Fixéronse nisa ocasión diversas consideracios encol dos
vieiros máis aceitabres para chegar á solucion do probrema
de Hespaña, respetando, sobar todo, a vontade i-a decisión
do poyo. Mañifestóu o profesor Llopis que se están reaizando importantes xestióos con isas finalidades.
Nós fixémoslle presente ao profesor Llopis cales son as
nasas aspiraciós, mínimas e irrenunciabres: autonomía de
Galiza dentro d-unha Repúbrica Federal, co coal íl en
prencipio estivo moi d'acardo. Co ouxeto de interiorizalo
ainda máis do probrema galego i ao fin de que teña unha
cabal información do mesmo, o Consello de Galiza dedicoulle un exemprar do libro de Castelao "Sempre en Galiza", que agradescéu sinceiramente, y a seu pedido mandámoslle poucos días despóis a Franza algunas "Estampas" do noso Mestre e tamén un exemprar do libro de
Antón Alonso Ríos "A cultura galega na súa dimension
americán".
A entrevista co esgrevio político hespañol foi moi cordial
e coidamos que tamén outamente proveitosa para a causa
da nasa Terra.

MARIA CASARES
A representación de "Yerma" por María Casares no tea
tro "San Martín" dista cibdade, baixo a direición de Margarita Xirgu, resultóu un acontecimento artístico de primeira
categoría. O drama do inmorrente Federico García Lorca,
sabor do que xa se fixo ampria e fonda crítica, tivo na
nasa paisana unha fidel intérprete, aspeito que foi recoñecido con unanimidade pouco común pol-a prensa, os críticos i-os que tivemos a sorte de asistir á representación
do drama lorquiano.
O Consello de Galiza mandoulle á distinta aitriz o día
do estreno un ramo de frores naturaes e concurriron á
función a maoría dos seus membros. Despóis estivemos a
saúdal a no seu carnariño, ocasión en que a singular artista
aproveitóu para agradescernas, moi emocioada, "o garimo
con que seus queridos paisanos a trataban" —foron uñas
verbas.
Dista aituación de María Casares en Bós Aires quedará
sin dúbida unha lembranza leda por moito tempo. Nós,
felicitamos de todo corazón a ista esgrevia paisana e Ile
testimuñamos o recoñocemento do Consello de Galiza por
haber contribuido co seu arte á diñificación do sagro nome
da Patria.

IRMANS:
Iste boletin informativo ten a pretensión i-a
espranza de que a de contribuir co a sua alción
a union dos galegos todos pra conquerir axitía
a liberdade da nasa terra.

O CONSELLO DE GALIZA ADHIRE O DIA DAS LETRAS GALEGAS E RENDE
DE TAL XEITO SEU HOMAXE A ESGREVIA ROSALIA

