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O ESTATUTO k& 10ITA POL A LIBERDADE
Escribirnos esta nota cando tse aa1e,
esparexidos pol-o mundo —itristeira c
ci6n a da nosasste se aprestan a
brar, co faros . "' oatridtico de sernpre, _
ta do Estatuto e do Plebiscito. Evidentarneas
te, o 28 de ieufío de 192,11.. sca no calaraa
rio do movimento po anfa e
dada de Galiza, a ait
roáis
candente do noso po
Aquel rotundo
depc,s .do
nas fumas, cc
lía vontade de ser
ara precisa..::
a traverso da autono
a
,
ve ■fanaos, en as6a verdadeira
pretada síntesis, os
e bistóricos
O ron t'--.-alovirnento espritoal de
creación euro
,sae veu anovar xeitos de
vida e do peas. ;la
• : VD calar na fondura e
ra enxebreza uQse:i.tisnento, co:aress veu tar•éa as raíces do nsso ser autdctono.Ent4n
seanreceron en Galiza,
aeu comantistao
s'-odio, as primeiras ideas i ernocia
nativas na voce pararle de precursores e poetas.Nas obras dos poetas, nas caes se acende de novo o xenio lírico da nosa raza, gemosarnente identificadas e solita --ias coa
terra e co honae, comenzan os gala -a recofiecerse na sua verdadeds a fison san dun
xeito inusitado, ledamente, easoo fronte
de espellos naáreicos.Dempcda de secuios de
silenzo, o esprito de Galiza rol"- santar,
goal que nos /asta:anos días
na sOa cr.
máis °al
unta cultur
- agua.
Por out ‘da,hai un feisa u. radole
p&Srtica qus re sinalar,poia dele ripan
os primeiros movisnentos e bitas operados
en Galiza a prrd a sá,a persoalidade politica.En 1833 o 1---aesdo central despoxa nonoso

roaneira
::lars das derrauirasIlbeedadza.
unidaarbitraria e caprichosa, acaba asa
de adeministrativa, impondo a diso sia provina
cial vi.x e„Esta medida ceasnaOman, consuma»
ha o segundo gran atropello hiatdo:ico do poder opresor, á diaidade, ás tradicións e aos
intereses de Galiza. Pro tivo a virtude d-espertar o sentimento de unidade e de patria
galega, sernpre latente no noso poyo a traver
so do tempo. A noción de unidad::: galega, representada poi a Xunta super' do Reino de
napoleóGaliza perante a guerra de invasii
nica, ficaba fresca no relembre
— edida
ia e
incalificabel, provocou forte
axitaci6n no poyo, e foi gallo do mov: mento de
1840, da Asamblea arredista de Lugo , en
1843, e. do levantamento de 1846. Deste estado de indblación popular xurde, anos dirapois,
hacia 1855, coas estraordinarias figuras románticas de Vicetto e Murgufa, o rexionalismo, cuxo.portavoce foi a periódico "El Cíamor de Galicia" que os dous fundaron na Cruffa, O rnovimento renacentista galega politice
e cultural, simultáneos e fusionados na mesrna arela patriótica, ficaba iniciado.
.A medida que avanza o século XIX, o noso
movimento vai garlando lentamente en inten
sidade i enxerguementos.Non ea vano pasan
•
catrocentos anos de somateenarao
por enr -:ba
dun pavo. En 1889 o econaaaista e pa
a
Alfredo Brafias publica a stia obra "E3 R ,- .1?, ■ Cr
nalismo" no cal da carpo doetrinario s
s,
las dos precursores. Tres anos dispois,
ele ao fronte,ffindase o primeiro organa;,
ie loita política do naso país: o partido rea
xionalista, no que parto-dpan as grandes figuras intelectuaes de
Xa en 1916, re :oliendo is arelas de pre-•
:ursores e poetas, c. .. do au ideas e a ai

cas dos rexi.o istas, aparecen na
ción
s Irmandadas dos
escaaj..tica de Galiza,
Amigos da Fala". Este nome evoca as pri.
meiras bitas sociaes en Europa na alza
s da
creadora ala ailaulo XII e de comal
Edade Me ,
"Irma des"foron aoraa
...
. alistas
Isaca
das po:
°
Dilidadc
vas xel
ais
ca, ent - caes figura perso i ades
reitoras da nosa Terra que seguían a obra e
o exempro dos grandes precursoras.Nas Irmandades" pousou e ta ■ ovirriento galeguista
perante a etapa que val da primeira contenda ------ - -:a a im.prantación da rs epdblica do
193
/Case a "Teoría do Nazoo autor desexamos
realismo '.,ale:
ca esposta a doctrina deesquecernos,
ea tendenza
laaido trocarse en idearío d-istocraticos, crerntes nas
virtudes e
maes da nasa raza, pois tirnáisima á de crear er
fía par
ha cultura propias.
'ara Esquela arabicio
aaa
cabal' fondo -na corleen
galeja e dcu orixe a formación, da "Irmandada Nazona.lista":con cía acadaba o ida..
al de Caliza a milis perfeita madureza política.
Ir:master rcconecer que esta evolución
ascendente da concencia nacional galega,non
acada airada estado popular. Pro, de calquer
xeito,ren tina sido en vao. Proclamada a ne
pública na penínsua, fai eclosión un xurdio
galeguismo que xa abrangue amprios seitoa
res populares. A defeición da ORCA, créase
das Irmandades, o verdadeiro Partido Caleguista.Sstán ao seu frente as figuras roáis
puras e brilantes da nasa Terra, taes corno
Castelao e Bóveda, asesinado con milleiros,
pol-a cafre ría
ai clama ria hes.
..
a da autaaopafiola en 1936.Cataluna g
artiaos 11"
rara. Galiza tamén, cl-acore
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e 1:?. ° da constución republican;por:ra c
que .iala a sao.. K:.aborado o Estatuto e
do pol-os AxT.a.,taaantos de todo o país, a Par
tido Galeguista ínacia a gran campana prosa
litial.a a prol do cderéndum popular Ao fin,
cfimprese o plebiscito.
o 23 c:'.e xuflo de
Caliza por vontade unánime é-. sería.- aut6a
noma.
¿Era o Estatuto o ideal de Galiza?Constitula evidentemente un paso decisivo, un antecedente valioso, a base para a reivindicación arelada, avalado pol-a .vontaoe unánime
-vel.af a súa gran trascendencia- cc: poyo,
pro non podía sera o ideal de Galiza. O pensar e o sentir galeguista detentaba total madureza, a craridade prístina daauga dos nosoa
regatos. Facendo abstraición do moito que se
dixera denantes da República, Castelao, o home símbolo da nasa Terra, declaraba:"a única patria dos galegos é Caliza.' E Bóveda, a
mente política máis.nídia do país, afirmaba
aun hábil linguaxe:"Galiza ten master cía autonomia para resolver os seus problemas
económico, social e cultural. Mais si no exes,
ciodamesEtcnrlpoidea
estas aspiracións,teremos ro ir a separa-:
ción".Edoauservt d.a
espresidns, que Caliza era unha soberanía
absoluta, o fin su o
. renaa na mente e no corazón dos galeguístaa..Dóveda prevía que a au- ,
tonmfaresulbi:íntparesolv
Os problemas que agobian a Caliza. :1:1'n verdade, por moi amplias que sexan as atribución»
que se nos concedan, a liberdade de aicióndelas derivadas, dependen sempre da :,::erarqura
superior da cal proceden, ¿Cómo ucadar a
radical reestructuración necesaria do agro
galego? ¿Cómo a creación duma economía
industrial, coa soma «tulipadente ao poder
central as costas? Alié Dilinguiarno e capaz
de resolver o problema cultural dan povo2Da
decraración de Bóveda des.oaé.ndese que a e..
mancipación é a condición r:cisa para que
Galiza poida resolver os seus problemas. Ademais, acaba co tópico dos irresolutoaaa
imposibilidade de que o nono país sexta sin a
tutela madrastra do Estado hespaílol.Si Ca
liza é a patria dos galegos,non debemos a
ceitar ()otra soberanía se non é a que dimai.
dela. A liberdade autíntica de Caliza Lerána
Velar r

'DIA DE CALIZA
Todol-os galegos, -to os que na Terra
sofren a crudel opreixaa fala.nxista como, os
que na emigración abalan sosos de recuperación para a Patria, celebran cada ano con anovadas espranzas e máis afervoado sentienento o día de Galiza. As principales cilla
des do continente americán, nas que millei ros de galegos vineron a buscar novos hourizontes para as sdas penurias económicas
e para os seus anos de liberdade, acadaron
no 25 de Xulio,resoancias de enxebres voces
e de irredentas arelas, que trascenden a lexendaria Compostela i-a todo].-os recunchos
da Terra. Os galegos celebran o Dra da saa
Patria con unha permanente e anovada mostra da súa fé nas posibilidades da nosa Terra
e nos seus destinos históricos e humáns.
Ningunha outra data de proeicións máis
cautas e de simbolismo más axeitado que o
25 de Xulio para tan asinalado celebran -lento
Ao marxe do feito histórico, a landa xacobea
ten para Gz liza un trascendente sidificado e
unha foral; loración. O. descubremento do
Libradón aa'eant-lago ou Presciliano(?)— de'
parta no Lanndo civilizado unha torrente a
cotfo anovada de pelengríns que percontenos
caminos de Galiza,e do contaito coas civilizacións oucidentaes de máis sana nagual entón, xertnola na nosa Terra unha cultura de
vaores ecuménicos que entrega ao mundo —
en hu n correspondencia.— o valioso apor
te do esprito galego. Galiza atada entón unha
vibración de intensidade non igualada até
ra e mostra ao mundo a capacidade creadora do seu esprito, en eispresións que ah -Ida
hoxe constitúen •ostras de perfeición
, e beleza non superadas.
Nas torrentes de pelengrrns, nese tontaina con Eitropa,Ga.liza topouse a sí mesma e
soupo caminar con paso firme pol-os vieiros
da cultura, que é o camino do progreso e da
perfeición humána Por eso os galegos celebramos n-esa data o Día Grande da Patria,o
día que nos arrostra o camino a seguir neste
movimeuto de recupe . ación nacional que gaifa pulos e vaores insneneitados. Como entón
miramos a Europa, c e i nt gr ante da
sda atinara, para inspirarnos
,

que o aferrollan, ie para sumar entón o aporte do noso esforzo a esa cultura europea común.
Velahr por qué ningún día ten para os galegos unha sindicación roáis fonda. Non é a
simpre lembranza dun feito histórico; e unlia
espranza anovada, a valoración da capacidade
creadora do noscnesprito nacional i-a arela
do reencontro coa nosa persoalidade histórica, para percorrer xunto cos demái s povos
os vieiros da cultura universal.
Velahf porque todol-os galegos, na emigración -e na Terra, vibran de ledicia e de aretas no Ja1a, de Galiza, Dra. da Patria no camina da s6a redención.

. ,
u n pediur que cara
no valeiro

hen de vaor do acontecer neransuartr
cande oxe ao mundo. En vao procuraredes ,
nas follas da prensa mundial .:nha noticia de
releve da sda aitividade art '" a, centífica
a pro-técnica. Aqueles que se
atura e
curala direitamente, sóio a azaaa
Hes•a
ramplonería. A vida esprit ,a1
ada ticonre
por moitas razóns sempre
anquista.
ducida a cero babeo o réxiaa
En troquel, de vez en cando, podadas lér
as ridículas espresión "moraes" O-algún
bispo máis católico que o mcsmn Papl., que
move a gargalladas ao untada, au aaaoasabía
das, seculares penurias econÓnilaas do ~ve;
a referenza á emigración, ao analfabetisnao
sin paralelo en Europa, ou a Perse‘aaJon do
home por causas políticas e ideol4xicas
En fin, a parte negativa, que é o todo, (babe
Hespana retrágada, esterilizada nas
raíces, dabondo conectad.
Unha das penosas realicadas da vida de
Hespana que nos din a cotfo da saa inútil esistenza`para algo constructivo, son os milleiros de presos políticos, malitos dates detidos dende 1936. Facéndose eco d-anguriosa
uación destes hornes condenados a morral
c' lea polo s6io delito de pensar ou ter cte.
liberdade, un fato el-escritores asa
,..as acaba de dirixirae, en carta conraon , dal solicil
vedoa .:, a Don R. Mei,¿
dolie interced.. 4
aa re,,peeada a fa
vo -a da sú'a tibeaa.
Pro a insensil .T:c
crudel reacción
espariola non conece idea. Deagraciad
e o pedido de solnasa
aes annaanttncs

SERVILIS.
O económico, o social i - o político teften
., rite-.;oependencia mó.tua, que se non poden
-den illadamente ningún distes aspeitos da
d poyo, sin abraasu.er o conxunto de
feitores, incidencias e feitos que cada un deles exerce sabor dos out ros, do cal remanece o cadro económico xeral que ale é propio.
Decirnos isto porque si ben nos aleda a
crecente preocupación que sobos d-alghuns
aspeitos da econornra galega arrostran diversas publicacións sardas do prelo derradeiramente na nasa Patria, atoparnos nas mesmas
unha falta de senso da realidade, de fidel interpretación dos intres vidales da comunidade que Caliza representa.
Caliza é unha unidade xeográfica, étnica,
cultural, etc, le tamén por remanencia lóxica
e dautros faitores, uha unidade ecoCaliza é unha Nación, á que comentes
• )1e mento político que como a
oe
nacional 1/e compre;estafaltoda comtua
ta dun ente
.atal galego é o orixe de todo?.mas: sexan e conórnicos,c ultulos nc
ac
u ce calisqucr orde.Se nonpode te
r :oc_ura da solución de ningún
probl
-alego sin arrincar da realidade

- -iados a señores
Carta
O agractec .:mento pode sere unha virtude
do borne cando se practica — craso está
nun plano de igoaldade humá. Do contrario é
simpremente
Vexarnos. h.graviannos a cotro tratándonos de xentes inferiores. Un día pedimos --pedimos— que deixen de aplicarnos eses calificativos firintes
Condescenden os agraviadores. Entón, nos
xubilosos agradecámoslles o "favor , "coa
nosa gratitude r 'is profunda".
Fronte a este co-wortamento ¿que poden dicer de nós?P
somos uns probes homes sin clinid
in_hu, merecedores de
taes calificativo
,r
causas no seu lugar e
E mester
salvar asfra nessa ocasión, o honor don poyo
diño en loita pol-a sua linerdade, Os manca- s por un comprexo de inferioridade tán
,tnilizados espritoalmente para deten" r a
rt resentación dunha entidade que leve nos saleo. Dahr que, como cihdaclns galegos
eeguri.ne lérxicarnente a no5Dvocecle protesta pol-a humillante carta, propia de criados a señores, dos direitivos do Centro Gallego de B6s ¿aires a -academia bes añola.
IT.ste

ECO::
sencial d-este. orernasa.Eis os reparos que
lle facemos as publicacións comentadas, que
arrincan da falta de realidade de coidar que
Caliza é unha "Región de España", o cal é so-.
mentes un aicidente histórico, ou si se quer.
unha realidade circunstancial endexamais definitiva.
Dende logo que nos facemos cárrego "e
que o intre político que vive Caliza, mergulla
da na degradante escravitude da tiranía franquista, non permite o planteo de ningún dos
feítos diferenciaes da Patria Galega, sexaneconómicos, culturaes, políticos, etc. Maís elo
non xustifica o servillamo alleeiro que amos.
tran a maioría das de. eeaí;fas publicacións,
que gaban a cotro colno . , al.00res de progreso económico a eisportal :oa ,7 es mineraes
rricos dos montes de Lacio e (lo Caurel, das
serras de Lugo e dos cotos Wagner e Vivaldi
na Caliza irrederíta. Da remesa que da enerxía eléitrica, producida pol-as nosas represas, se fai para fornecer industrias parasitarias nas provincias de -dadrid, Valladolid
entras, que des
fíen senda au
que se benefician con jata riqueza. De
.1da
dos caol!ns de Burda, orixen outroea de in.
dustrias tan prestixiosas como as de Sarga dalos, etc.
Nos non podemos compartir a ledicia que
amostran estes galegos servilizados, que non
teñen o máis elemental conceito de patria e
non consideran que a sarda en estado Primario das riquezas do noso país, lonxe de o beneficiar, acentúa o seu empobrecemento.corno
o demostra o feito de que parellamente a devandita eisportación de riquezas o borne galego ten que se expatriar tamén, por non achar nos propios lares o traballo e a S Cen.cia económica que precisa corno o proba
feito de que no ano 1956 emirersere deGaL..
25000 galegos. ¿Non sería a e " áis int_ o.
xente, .ri61 • 'eso.én máis hurns
traca- e
en artigos industriz
na st f
contando de tal xe
esta saos
neak .e .
ue dende tanto te,.
rsta-ás ven atiza nactecendo?

N rernéesase a cotío as autoridades e persoas tiradas das guras
circule'
)
'ta..rio é alleo a este ees...e, que fai o.
I)alego de
babro a eón única re
CL" f *I

