
Primeiro precedente do nacionalismo galego. Parte dos presupostos historiográficos 
de Verea y Aguiar: 
Galiza é un pobo con personalidade propia e unha patria que precisa ser redimida.
Apoian a Revolución de 1846. O 10 de abril a Xunta de Goberno de Galiza declara 
nulos os actos do Goberno de Madrid.

... Galicia, arrastrando hasta aquí una existencia oprobiosa, convertida en una 
verdadera colonia de la corte, va a levantarse de su humillación y 
abatimiento....

 Derrotados na batalla de Cacheiras, os militares revolucionarios 
son fusilados en Carral na madrugada do 26 de abril de 1846, e os 
civis condenados a prisión, desterrados ou marcharán ao exilio.

Provincialismo
RexionalismoOs Precedentes

Manuel Murguía (Arteixo, 17-V-1833 . A Coruña, 1-II-1923).
Pon o seu traballo de arquiveiro ao servizo do país. Historia a raza e o idioma 

son os elementos constituíntes da nación. 
De ideoloxía liberal-progresista, impulsa accións culturais e políticas que 

contribúan á dignificación de Galiza.
Na súa Historia de Galicia senta as bases do concepto de 
Galicia-nación sobre o que nuclearán todas as ideoloxías galeguistas 
posteriores.

“Es un hecho que por el origen, por el territorio y el 
lenguaje, de igual manera que por su historia y la 
comunidad de sentimientos y deseos, estos pueblos 
del noroeste forman una nación con caracteres 
propios, distinta en gran parte de las constituyen el 
Estado español”

Miguel Solís y Cuetos 
(san fernando,27/03/1816 - carral 26/04/1846)
Será o Xeneral designado para liderar a Revolución de 
1846.

“Cuanto más estudiamos nuestra 
situación, más vivamente reconocemos 
la división, la excentralizaión, 
el aislamiento de Galicia. 
¡Siempre ciudad, nunca patria, jamás 
nación!”

(Antolín Faraldo) 

Antolín Faraldo
(Betanzos 2-IX-1822 - Granada 20-VI-1853)  
É o gran idólogo do movemento Provincialista. Concibe Galiza como entidade colectiva deprimida. 
Na Asamblea de Lugo do 15 de xullo de 1843 propón a independencia de Galiza do Estado español. 
Desterrado a Granada

Alfredo Brañas Menéndez. (Carballo, 11-I-1859 - Santiago de Compostela 22-II-1900). 
Catedrático de Economía Política, é o referente do sector tradicionalista. Católico militante, defende posturas 
contrarias ao liberalismo sempre dende un temperamento democrático. En El Regionalismo (Barcelona 1889) 
analiza a idea de Estado,  presentando unha proposta diferente á do Federalismo.

“El país gallego ha 
constituido, desde los 
tiempos más remotos,

un círculo social 
independiente
dentro de la

nacionalidad española”

Pío Rodríguez Terrazo 
(Leiro [179?]-Santiago de Compostela 8-II-1862 
(data testamento)). 
Cando a Revolución de 1846 é nomeado 
Presidente da Xunta Superior de Galiza, 
exiliándose en Portugal ao producirse a derrota 
de Solís. Amnistiado o 13 de maio de 1847, 
abandona a política activa.

Francisco Añón Paz 
(Outes, 1812 - Madrid, 20-IV-1878) 
Participa na Revolución de 1846, fuxindo a 
Portugal, onde principia unha etapa de exiliado 
que o levará a Francia e Italia. Retorna cando a 
Revolución de 1868. Foi un home amante de Galiza, 
da liberdade e da democracia, sendo un dos 
pioneiros do Rexurdimento.

Eduardo Pondal
(ponteceso, 8-II-1835 - coruña, 8-III-1917) 
Compromiso co uso litarario do galego, 
nunha obra de gran simbolismo con 
referencias ao celtismo. Do seu poemario 
Queixumes dos Piños é a letra do actual 
Himno Galego.

Movemento  perfilado arredor de 1866, como o instrumento 
político necesario para que Galiza poida desenvolver todas as 
súas potencialidades. Ten diferentes tendencias: liberais, 

católico-tradicionalistas, federalistas. 
Aínda que non acada un resultado electoral salientábel, incidirá en 

asociacións agrarias e  sociedades galegas da emigración.

Ten como precedente o Rexurdimento: 
Movemento cultural que afonda no 

coñecemento do noso pasado e propón 
solucións a partires da recuperación da lingua, 

literatura e cultura galega.

Rosalía de Castro
(Santiago, 24-II-1837 - 1885). 
Símbolo do sentimento de 
identidade galega, fortemente 
comprometida cos problemas 
do país e no renarcer literario da 
nosa fala.

“pobre Galcia, non debes
Chamarte nunca española,
Que España de ti se olvida,
Cando eres, ¡ai! Tan hermosa....

As decisións políticas, alleas á nosa realidade, aplicadas polos sucesivos gobernos na época Isabelina e na Restauración 
teñen como consecuencia: centralización e castelanización da sociedade, crise da sociedade rural agraria, escaso 

desenvolvemento industrial e urbano, pobreza, emigración. 

No socioeconómico o aspecto máis salientábel é o proceso desamortizador, no noso caso condiconado polas 
peculiaridades do sistema foral galego. Sectores como a pesca e a industria están en máns foráneas. O escaso 

desenvolvemento das infraestruturas condicionará o progreso, afectando aos procesos de transformación do mundo 
rural e da evolución das cidades.

1833-1868 ETAPA ISABELINA
Intento de implantación dun sistema 
liberal-burgués. Os sucesivos 
pronunciamentos propician a alternancia 
no poder progresistas (Espartero)-moderados 
(Narváez) Falseamento das institucións, 
corrupción electoral e inxerencia dos 
militares, conducen ao fracaso do sistema, 
polo que tras a revolució do 68 Isabell II 

abandona España.

1868.- Asemblea republicana-federal de Ferrol na que se acorda 
considerar a Galiza como un país independente integrante de 
España.
1869.- Asínase en A Coruña o Pacto Galaico-Asturiano.
1872.- Levantamento federal en Ferrol dirixido polo brigadier 
Pozas.
1873.- Asamblea Cantonal de Galiza, celebrada en Santiago 
acorda organizar o Partido Republicano Federal de Galiza.
Aprobación da lei sobre redención de foros presentada por Paz 
Novoa. Inaugúrase o primeiro tramo do ferrocarril de Galiza 
entre Santiago de Compostela e Carril.

1868-1874
SEXENIO REVOLUCIONARIO
Periodo de gran inestabilidade que impide 
aplicar as reformas sociais e propiciará o 
pronunciamento do xeneral Martínez 
Campos.
1868-1871.- Goberno Provisional. Rexencia de 
Serreno e Prim.
1871-1873.- Monarquía de Amadeo de Saboya.
1873-1874.- I República. Presidentes: 
Estanislao Figueras (Rep. Unitario) Francisco 
Pi i Margall (Rep. Federal) Nicolás Salmerón 
(Rep. Federal) Emilio Castelar (Rep. Unitario)

1874.- Derogación da lei de redención de foros aprobada  na I 
República. 
1879.- Fundación dos centros galegos de Buenos Aires e 
Montevideo. O Centro Galego de La Habana elixe a súa Primeira 
Directiva.
1892.- Motíns agrarios en Pontevedra.
1899.- Constitúese en Cervás a primeira sociedade agraria.
1905.- Fúndase a Academia Galega.
1907.- Constituído o Directorio Antiforista de Teis. Cántase por 
primeira vez o hinmo galego no Centro Galego de La Habana.
1908.- I Asamblea Agraria de Monforte.
1909.- Sucesos de Oseira.

1874-1914: RESTAURACIÓN ALFONSO XII, REXENCIA DE MARÍA 
CRISTINA E REINADO DE ALFONXO XIII  ATÉ A I GUERRA MUNDIAL
Instauración do sistema Canovista, que 
potencia o bipartidismo con alternancia 
no poder de conservadores e liberais, 
baixo unha apariencia de democracia 
parlamentaria, mais  o sistema está 
viciado polo caciquismo e os  fraudes 
electorais que perxudica aos grupos 
políticos á marxe do sistema:carlistas, 
republicáns, rexionalistas.

O sistema pervive até a proclamación da 
Dictadura de Primo de Rivera
en 1923.

Transformacións sociais propician 
aparición de sindicatos e partidos obreiros 
(CNT-UGT-PSOE)

1833.- O estado español divídese en 49 provincias. 
As 7 provincias do Antigo Reino de Galiza refúndense 
en 4, perdendo os territorios limítrofes. 
1836.- Promúlgase a primeira lei Desamortizadora de 
Mendizabal. 
1837.- Supresión de Dezmos e Primicias. Abolición 
definitiva do réxime señorial.
1846.- Revolución de 1846 contra o goberno moderado 
de  Narváez: Comeza en Lugo o 2 de abril e remata cos 
fusilamentos de Carral do 26 de abril.
1855.- Lei de Desamortización de Pascual Madoz.

Medidas que afectan a Galiza

ETAPAS DO REXIONALISMO 
POLÍTICO
1890. Asociación Regionalista 
Gallega (Santiago de Compostela)
1897. Liga Gallega (A Coruña)
1907. Solidaridad Gallega



Impulsadas polos irmáns Villar Ponte en A Coruña (18 de maio de 1916) 
exténdense por todo o país coa finalidade de defender e impulsar o 
emprego do idioma galego, incidindo na necesidade de descentralización 
política e solucionar os problemas socioecnómicos do país. 
A súa acción política reforzase coa aparición do xornal A Nosa Terra
dende 14-XI-1916. 

Irmandades da Fala

Irmandade
Nacionalista
Galega

Os Comezos

Xeración Nós
Denominación aplicada a 
un grupo de escritores 
que no ano 1920 
publicarán a revista Nós, 
dirixida por Vicente 
Risco, correspondendo a 
Castelao a dirección 
plástica. A este grupo, 
alén de lle deber a 
creación da moderna 
prosa galega, temos que 
agradecer a forte 
implicación na 
modernización do país. A 
revista, concebida como 
un boletín, pon a Galiza 
en relación con outros 
pobos europeos.

Excisión producida na IV Asamblea 
das IAF (febreiro-1922) propiciada 
pola agrupación ourensá liderada 
por Vicente Risco. Propugnan non 
participar nos procesos electorais 
españois mentres non se teña 
acadado un mínimo de 
implantación entre a cidadanía, 

para o que é preciso crear entre 
os galegos un grado de concienciación nacional que favoreza esta situación.

O seu ideario de liberación nacional non implica a independencia, mais 
si a federación ou confederación cos restantes pobos hispanos. 

Seminario de Estudios Galegos 
Fundados en Santiago de Compostela 
o 23-X-1923 por iniciativa de 
estudantes universitarios, entre os que 
se encontraban Fermín Bouza Brey, 
Ramón Martínez López, Luís Tobio, 
Filgueira Valverde, coa intención de 
crear unha institución adicada ao 
estudo de todas as manifestacións da 
cultura galega, para o que se 
organizará en seccións (Historia, 
Prehistoria, Filoloxía, Ciencias Sociais 
e Xurídico Económicas, ...). Á 
iniciativa vanse sumar destacados 
elementos das Irmandades da Fala e 
da Xeración Nós. Pervive despois da 
Guerra Civil ao ser integrado polo 
CSIC, baixo a denominación de 
Instituto Padre Sarmiento.

DICTADURA DE PRIMO DE RIVERA
O golpe de estado de setembro de 1923, abre certa perspectivas entre os 
nacionalistas no estado español, ao autorizar a unión de varias deputacións 
en mancomunidades, e amosar certa tolerancia co ensino de “dialectos y 
lenguas regionales” nas institucións docentes non estatais. Mais a viraxe 
centralista e totalitaria fai esvaecer as esperanzas e remata coa 
colaboración de nacionalistas co directorio.

REINADO DE ALFONSO 
XIII ATÉ A DICTADURA DE 
PRIMO DE RIVERA.
Continuismo político. Aventura 
africana que ten como 
consecuencia o desastre de 
Annual. O seu desprezo pola 
democracia e o parlamentarismo 
propicia o golpe de Primo de 
Rivera.

1915 Setembro, Lois Porteiro Garea pronuncia na 
Universidade de Santiago a primeira conferencia en 
galego A transformación do dereito Civil pola Grande 
Guerra.  

1919 Antón Losada Dieguez  publica Os camiños d'o 
agrarismo galego e A significación profunda do 
galeguismo.

1920 25 de xullo, celébrase o primeiro Día da Patria 
Galega promovido polas IAF. 

30 de outubro, sae ao público a revista NÓS. 

Vicente Risco publica Teoria do nacionalismo galego.

1921, 1 de abril, inicia a súa andaina a Misión 
Biolóxica de Galiza dirixida por Cruz Gallástegui.

27 de xullo, sae á rúa o primeiro número do periódico 
La Zarpa. Ramón Vilar Ponte funda Céltiga e  publica 
Doctrina Nazonalista.

1922 Novembro, enfrontamento entre campesiños de 
Tui (Pontevedra) e a Garda Civil polo impago de 
rendas de foro. Congreso Agrario de Tui (Pontevedra) 
Constitúese a Confederación Agraria Galega.

1923 26 de marzo, Asamblea das Deputacións en 
Santiago aproba un Proxecto de Mancomunidade 
elaborado por Vicente Risco e Antón Losada Diéguez, 
que recolle a idea de facer unha Deputación Rexional 
Única para Galiza. O proxecto será remitido ao 
goberno de Primo de Rivera, quen o deixará morrer.

1925  Losada Díeguez, Acuña e R. De la Peña 
presentan un Proxecto de Goberno para Galiza, no

I Congreso de Economía de Galicia, celebrado en Lugo 
do 7 ao 9 de outubro

1926 26 de xuño, o goberno de Primo de Rivera 
decreta a Lei de Redención de Foros.

1928 Ferreiro Cid presenta ante o SEG un traballo 
sobor do Goberno Galego.

1929 31 de maio, estréase no Teatro Tamberlick de 
Vigo a ópera de Eduardo Rodríguez Losada O 
Mariscal, inspirada na obra de Ramón Cabanillas e 
Antón Vilar Ponte.

Outubro, constitúese en A Coruña a  ORGA. 

1930 26 de marzo, asínase o Pacto de Lestrove no que 
se acorda constituír a FRG e loitar pola Autonomía de 
Galiza nun marco democrático republicán.

24 de xuño, ponencia da Real Academia Gallega que 
estabelece o escudo de Galiza.

17 de agosto, forzas republicanas e nacionalistas de 
todo o Estado español asinan o Pacto de San 
Sebastián.

Vicente Risco publica El problema político de Galiza.

Medidas que afectan a Galiza

Antón Losada 
Diéguez 
(Boborás, 1884 - 
Pontevedra, 
15-X-1929) 
Evolúe do 
tradicionalismo 
cara o agrarismo e o 
galeguismo. É o 
responsábel de que 
Vicente Risco e 
Otero Pedrayo 
abracen o ideario 
nacionalista.

Distribución
xeográfica
e data de 
creación das 
irmandades da 
fala

Ramón Otero Pedrayo, (Ourense 
5-III-1888 - 10-V-1976) 
Narrador, ensaista, xeógrafo, orador. O 
seu esforzo intelectual ten como fin 
Galiza; sendo a paisaxe galega o referente 
do que parte o seu discurso. 

Lois Porteiro Garea 
(Lugo, 16-XI-1889 - Santiago, 27-X-1918)
Un dos primeiros teóricos do nacionalismo 
galego, procura o establecemento dunha 
nova relación entre Galiza e o estado español, 
dende unha perspectiva rexeneracionista. 
En oposición aos postulados defendidos por 
Vicente Risco, é partidario de que as IAF 
participen na loita electoral.

ASEMBLEA NACIONALISTA (LUGO 17 e 18 XI 1918) I Previa
Tendo a Galicia todal-as carauterísticas esenciaes de nazonalidade, nós 
nomeámonos, d’hoxe pra sempre, nazonalistas galegos, xa qu’a verba “rexionalismo” 
non recolle todal-as aspiraciós nin encerra tod’a intensidade dos nosos problemas.
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O Libro
Teoría do
Nacionalismo
Galego

Ideas do libro

Escritos teóricos de Risco

O libro é a formulación canónica do cerne común a 
todas as ideoloxías que conviven no nacionalismo 
galego até os anos sesenta. 

Risco incide na necesidade de estudar a herdanza 
ideolóxica do galeguismo decimonónico para 
adaptala aos novos tempos, recollendo o legado do 
pensamento galeguista anterior, especialmente o de 
Manuel Murguía, para proxectalo cara o futuro.

Galeguismo e clases sociais
Exaltación da pequena propiedade. Nin capitalismo nin socialismo. O país son os paisanos. 
E os paisanos galegos son o equivalente ao proletariado.

Os galeguistas non van persoalmente contra ninguén [...]
[...] É certo que teñen algunha preferencia polos paisanos e polos mariñeiros, porque son os máis, os 
que máis traballan e contribúen á riqueza de Galiza e porque eles foron os únicos que, nos momentos 
en que Galiza estaba en perigo de ser asimilada polo castelanismo do Estado, souberon ser rebeldes e 
conservaron a nosa lingua e as esencias da nosa nación galega. 

(Vicente Risco. Teoría do nacionalismo galego)

OITOCENTISMO E NOVECENTISMO
Crise e decadencia de Occidente, por culpa do progreso fillo do racionalismo. 
A historia europea contemporanea explícase polas súas grandes crises 
(1830-1848-1870-1914), nas que o nacionalismo é o pulo anovador que reivindica os 
dereitos das comunidades naturais fronte ao uniformismo e imperialismo dos estados.

CONCEPCIÓN DA HISTORIA 
Historia da humanidade concebida como sucesión de loitas entre espíritos colectivos: 
uns positivos, outros negativos. Os verdadeiros protagonistas da historia son as culturas 
nacionais, entendidas como expresión da alma colectiva.

CONCEPCIÓN DE NACIÓN
Negación do concepto liberal decimonónico de nación como agregado de cidadáns, 
sendo entendida como feito natural e biolóxico independente da vontade dos homes.

GALICIA 
Galicia é un organismo vivo, e polo feito de selo, ten direito á vida.

1918: “Teoría do Nazonalismo Galego”
“Prosas galeguistas. Sensaciós da Asambleia”

1919: “Prosas galeguistas. Agrarios e galeguistas. 
A nosa intransixencia”
El galleguismo y el problema de la emigración en Galicia. 
Una iniciativa de la Irmandá Rexionalista de Orense”
“Da Nazonalización Galega. Cosmopolitismo e universalismo”

O pensamento galeguista en Lois Porteiro 
1920: Teoría do nacionalismo galego

Cursillo de conferencias nazonalistas: na Esposición de 
Castelao. A Notable disertación de Vicente Risco, Arte 
Nova”
Rabindranath Tagore i-o nazonalismo indio. 
A i-alma da terra”
“O renacemento galego”
O sentimento da terra na raza galega”

1921: “Seición pedagóxica. Plan pedagóxico pr’a 
galeguización d’as escolas”
El nacionalismo flamenco y la cuestión de las lenguas en 
Bélgica después de la Guerra”
1922: ”Nacionalismo galego. O que é unha nación”
“Nacionalismo galego. O chao galego. A xente galega”
“A fala galega. A mentalidade galega”
“Nacionalismo galego. A sociedade galega”
“A ineficacia do Estado Hespañol”
1923: Galiza e os partidos políticos hespañoes”
“As grandes figuras do nazonalismo. Adam Mickiewicz”
“O Eixempro de Cataluña”
A Galiza e o voto en Cortes. A arela mínima do 
nazonalismo galego”
“Isto é o que é o nazonalismo galego”

1926: “Nazonalismo galego”
Os nazonalistas galegos tal 
día coma hoxe”
1930: El problema político de 
Galicia, Madrid,
La política gallega”
“Nin separatismo, nin 
autonomismo, 
¡Nazonalismo!”

Risco sitúase no cumio da crise da cultura europea. Mellor dito, da historia moderna europea [...] 
unha fonda crise de Europa –non unha apocalipse – anguriante para os homes que a viven, mais ó 
cabo, seguramente, fecunda (Xosé Manuel Beiras)

Outros escritos 
teóricos
do nacionalismo 
galego
1921 Doctrina 
Nazonalista Ramón 
Vilar Ponte
1921 La Mancomunidad 
Gallega Luís Peña Novo
1930 Ensayo histórico 
sobre la cultura gallega 
Ramón Otero Pedrayo
1933 Breviario de 
Autonomía Ramón 
Vilar Ponte
1944 Sempre en Galiza 
Castelao

[...] Denantes de saír pra 
Europa coidaba, por 

exemplo, que o 
Luxembourg era unha 
nación máis pequena 

que Hespaña; agora xa 
sei que é moito 

meirande. I é que o 
valor dunha nación non 

se pode medir por 
números [...] 

(Castelao. Diario 1921. 
Día 31 de Agosto. Berlín)

Galicia Nai e Señora,
talla en madeira de Vázquez Díaz



O Partido Galeguista

O Estatuto

As trabas impostas pola constitución para acadar a autonomía e a cuestión 
relixiosa fan que Risco, coma outros nacionalistas católicos, vexa con 
desconfianza a política da II República. Non admite as alianzas coa F.P. por 
cuestións relixiosas e por crer que provocaría a submisión do P.G. aos 
dictámenes de Madrid.

O nacionalismo risquián non é un nacionalismo agresivo – como o foi o fascismo en tódolos 
países nos que prendeu e fixo chaga – senón un nacionalismo defensivo, reivindicador, 
sinceramente identificado coa cultura dunhas clases populares sometidas á opresión. 

(Xosé Manuel Beiras)

O posicionamento de Risco

Calquera sociedade necesita dunha autoridade rectora que teña por oficio encamiñar a todos os socios a 
un fin común e conservar prudentemente os elementos de cohesión, que nunha sociedade relixiosa 

consisten na doctrina e no culto. De aquí xorde, na Igrexia católica, unha tripe autoridade: disciplinar, 
dogmática, litúrxica. A carta encíclica de Pío X (8 de setembro de 1907) pascendi dominici gregis (sobor das 
doctrinas dos modernistas) xunto coas encíclicas de Pio XI sobre a alameña nazi (mit brennender sorge) e o 

comunismo ateo (divini redemptoris) influirá na actitude intelectual e acción política de Vicente Risco.

Coa proclamación da II República o nacionalismo galego organízase arredor do PG, 
fundado en decembro de 1931. Parte do recoñecemento de Galiza como nación 
integrada nunha Federación Ibérica. No social, o seu discurso vai dirixido a todos os 
galegos sen distinción de clase.

Organízase en agrupacións territoriais 
baseadas na peculiaridade socio-xurídica 
galega: parroquía, vila, cidade, comarca, 
nación. 
A pesares da súa escasa militancia e forza 
electoral, a súa influencia é fundamental 
para sacar adiante o estatuto de Autonomía.

“o discurso do PG
vai dirixido

a todos
os galegos 

sen distición
 de clase”

Ramón Súarez Picallo
(Sada, 4-XI-1892 - Buenos Aires, 14-X-1964)
Deputado nas Cortes Constituíntes da II República pola FRG,  intégrase no PG cando a ORGA abandone o 
ideario federalista. Nas eleccións do 36 será elexido deputado polo FP. Durante a Guerra Civil e posterior 
exilio desempeñará unha intensa actividade na revista Nova Galiza e no Consello de Galiza.

Asembleas de Municipios de Santiago. 
Proceso que enceta o 27-IV-1932, por iniciativa de  
Enrique Rajoy . 
Triunfo das dereitas  19-XI-1933, fai que o 26 
decidan aprazar "sine die" a celebración do 
plebiscito. 
Haberá que agardar ao triunfo do FP para que o 
22-IV-1936, o Comité Central de Autonomía 
solicite da celebración urxente do plebiscito: 
28-VI-1936. 

Escritos teóricos de Risco
1931. A galeguización da escola

1932. Unha angueira do galeguismo · Leria nova
1933. Manuel Murguía · Ideas que defende e fins que se propón o 

Partido Galeguista
Nós, os inadaptados · O deber do galeguismo 

1934. Dereitas e esquerdas · Galiza, reino de Cristo · 
Nazonalismo Galego

1935. Para autocrítica dunha xeración
Nazonalismo galego  · Ideas que defende e fins que se 

propón o Partido Galeguista 

Medidas que afectan a Galiza
1931
14 de abril, proclámase a II 
República.
6 de maio, o SEG dá a 
coñecer o seu Proxecto de 
Estatuto de Autonomía .
4 de xuño, Asemblea en A 
Coruña para relanzar o 
Estatuto de Autonomía.
15 de outubro, conclusión 
do Estatuto dos 
Parlamentarios.
Dezembro, fundación do PG.

1932
27 de abril,  Concello de Santiago 
convoca aos concellos galegos para 
relanzar o Estatuto de Autonomía .
3 de xullo, a Comisión Redactora do 
Estatuto de Autonomía conclúe o 
seu Anteproxecto.
Agosto, disidentes do PSOE  
simpatizantes co galeguismo fundan 
USG
17  ao 19 de dezembro,  Asamblea de 
Municipios de Santiago: Aprobación 
do Proxecto de Estatuto.

1933
25 de xullo, Presentación de Vangarda 
Nazonalista Galega liderada por Álvaro 
de las Casas. 
Asínase en Santiago o pacto GALEUZCA.
26 de novembro, Triunfo electoral das 
dereitas. Aprázase o plebiscito do 
Estatuto.
1934 
O goberno radical-cedista suspende A 
Nosa Terra e desterra a Castelao e a 
Bóveda..

1935
20 e  21 de abril, IV Asamblea do PG 
acorda un achegamento coas forzas 
republicanas de esquerda. 
25 de maio, fundación en Pontevedra de 
Dereita Galeguista.
1936
25 de xaneiro, o PG decide ingresar no FP.
17 de febreiro, triunfo electoral do FP
28 de xuño, apróbase en plebiscito o 
Estatuto de Autonomía de  Galiza. 
15 de xullo, o Proxecto de Estatuto de 
Galiza é entregado ao Presiente das 
Cortes.



A Guerra
O golpe de estado militar pon fin á II República. 
Galiza e as súas xentes sofren unha represión de crueldade até entón descoñecida.

Aconsellado por amigos, Vicente Risco refuxiase en Allariz 
e Castro Caldelas. 
A pesares do seu declarado catolicismo 
e das súas críticas á 
integración do PG no FP 
terá que respostar a sendos 
expedientes de depuración 
en 1937 e 1941. 
Cristián temeroso, ante un 
hipotético triunfo do 
comunismo, asume a nova 
situación como mal menor .

Alexandre Bóveda Iglesias,
 (Ourense, 4-VI-1903 - Pontevedra,   17-VIII-1936). 

Funcionario de Facenda e activo galeguista. Requerido en 1930 polo SEG para 
colaborar na elaboración do seu Proxecto de Estatuto de Autonomía, encárgase dos 

aspectos económicos e fiscais do mesmo. En 1933 é desterrado á Cadiz polo 
goberno da CEDA. É detido en xullo de 1936, sendo fusilado no monte de A 

Caeira (Poio-Pontevedra) o 17 de agosto. 

Arturo Noguerol Buján
(Ourense 6-V-1892 - 
Ferrol 11-IX-1936) 
Xornalista, e un dos 
máis íntimos 
colaboradores de Risco 
dende os tempos de La Centuria. 
Integrado no galeguismo, será un dos 
financieros dos primeiros números 
da revista Nós. Morre asesinado tras 
o golpe de estado.

Roberto  Blanco 
Torres 
(Curtis 1886 – 
Entrimo 4-X-1936) 
Xornalista e activista 
político vencellado ás 
Irmandades de Amigos da 
Fala. Durante a República 
ocupará cargos de 
responsabilidade política, 
como o de Gobernador 
Civil de Palencia. Posto 
que ostenta cando o 
pronuniciamento militar 
do 18 de xullo de 1936 e 
polo que será asesinado..

Ánxel  Casal 
Gosende 
(A Coruña, 17-XII-1895 -, 
Cacheiras 19-VIII-1936)
Un  dos galeguistas máis 
activos. O seu labor 
profesional está asociado 
ás empresas editoriais 
galeguistas de preguerra. 
En 1924 cofunda con 
Leandro Carré Alvarellos 
a editorial Lar, 
separándose en 1927 para 
fundar a editorial Nós. 
En 1936 é elexido alcalde 
de Santiago sendo 
asesinado despois do 
golpe militar de xullo de 
1936.

1936
18 de xullo, Golpe de Estado contra o goberno da II República
18 de agosto publícanse os ceses, destitucións e suspensións de 
profesores da Universidade de Santiago.

1937
Febreiro, Castelao publica en Valencia  Galiza Martir.
5 de abril, sae en Barcelona o primeiro número de Nova Galiza, 
revista dos escritores antifascistas galegos.
Xuño, Castelao publica Atila en Galiza.

1938
1 de febreiro, as Cortes da II República reunidas en Montserrat 
aproban o Estatuto de Autonomía  de Galiza.

1939
1 de abril, remata a Guerra Civil Española. Enceta a longa noite 
de pedra do franquismo.
Dezembro, publícanse as revistas Alma Gallega, voceiro do 
partido Unión Progresista Gallega e Loita, órgano da 
Irmandade Galega.

A guerra civil
 foi para todos un 

trauma inmensisimo. 
¿E non o iba ser

 para Risco? 
(Manuel Casado Nieto)

¡Outra vez, outra vez o terror?
Un dia e outro día,    

sen campás, sen protesta.
Galicia ametrallada nas cunetas

dos seus camiños.
Chéganos outro berro.
Señor, ¿que fixemos?

Luís Pimentel

Cronoloxía



O Exilio
O Exilio
interior
A represión dificulta, mais non impede, 
que dende o nacionalismo agromen novas 
propostas nas que se combina a acción política 

coa cultural co fin de loitar polas liberdades e 
manter a nosa identidade. 

O Exilio exterior
Dende a diáspora mantense o ideal 
dunha Galiza libre. Coa esperanza posta no futuro, os exiliados 
desenvolven unha intensa actividade política, social e cultural. 

Liberteime da morte e agora ando, coa vida a costas, por camiños 
que endexamais coidei percorrer. Vai conmigo a Santa Compaña 
dos mártires galegos, e ando con eles a seguir a estrela do 
galeguismo. Non hai sofrimento mellor para un patriota desterrado, 

e ninguén pode eisixirme 
que cargue con doores 
alleas. Abóndame con ser 
galego 
(Castelao, Sempre en Galiza)

Ramón Piñeiro
(Armeá-Láncara, 31-V-1915 - 

Santiago, 27-VIII-1990) 

Responsábel da reorganización do 
PG na posguerra. 

Politicamente defende a presenza 
galeguista nos medios de oposición 
democráticos coa finalidade de que 

estes asuman o ideario 
autonomista.

Editorial Galaxia

Grupo editorial constituído en 
Santiago de Compostela o 25 de 
xullo de 1950 coa finalidade 
depotenciar as actividades culturais 
de Galiza. 

Consello de Galiza. 
Organismo de dirección política 
creado polos deputados da 
República no exilio Castelao, 
Súarez Picallo, Alonso Ríos e 
Elpidio Villaverde, coa finalidade 
de manter vivo no exílio o 
proceso de institucionalización 
autonómica de Galiza, así como 
os seus mandatos electorais 
perante da perspectiva da 
restauración da legalidade 
republicá no Estado español.

1941
Creación de Astano
1943
23 de agosto, fúndase  FENOSA
30 de novembro, fúndase en Santiago o 
Instituto de Estudios Gallegos Padre 
Sarmiento, sucesor do SEG
1944 
17 de outubro, asínase o pacto GALEUZCA.
1945 
25 de outubro, reunión clandestina en 
Barcelona, na que bascos, cataláns e 
galegos acordan manter un estricto 
contacto para o cumprimento do pacto 
asinado en 1944.
Euloxio Gómez Franqueira funda UTECO.
1946 
20 de xaneiro, Ramón Piñeiro cruza a 
fronteira para se entrevistar en París con 
representantes do Goberno no exilio.

1947 
9 de abril, detidos en Madrid Ramón 
Piñeiro xunto outros dirixentes 
clandestinos.
14 de abril, a BBC inicia programas en galego.
2 de outubro, creación de BAZAN.
1948
Fundación do Padroado Rosalía de Castro.
1954
15 de outubro, A UNESCO denuncia a 
represión cultural a que está sometida 
Galiza 
1956
Revolta campesiña en Curtis contra da 
repoboación forestal.
1959
30 de agosto, principian as obras da 
factoría de Citroen en Vigo.
1962 
Protestas labregas en Mazaricos contra da 
concentración parcelaria.

Os exiliados 
desenvolven
unha intensa 
actividade

política, social e 
cultural.

Cronoloxía Exilio interior Cronoloxía Exilio exterior

Alfonso Daniel Rodríguez 
Castelao
 (Rianxo, 30-I-1886 - Buenos Aires, 
7-I-1950)

A súa vida estivo estreitamente 
vencellada a Galiza. Humorista, 
debuxante, narrador, dramaturgo e 
ensaista.  Sen ser un sistematizador do 
nacionalismo galego, a súa obra Sempre 
en Galiza, publicada no exilio, é o 
referente do nacionalismo galego actual. 

Recuperación de Risco
Vicente Risco vive en silenzo dende que as circunstancias lle obriguen aceptar o nacionalcatolicismo.  Mais é un silenzo aparente, pois 
sempre que pode, incluso na prensa de Madrid, refírese aos anos 1920-30 como os de maior transformación cultural de Galiza e dos que se 
sinte máis orgulloso no aspecto creativo.

Haberá que agardar a 1960, a 
piques de morrer, para que o 
empuxe de amigos como 
Francisco Fernández del Riego 
ou Manuel María poñan a 
figura de Vicente Risco no 
lugar que merece na cultura 
galega.

A nosa ademiración pola sua obra e o garimo pola súa persoa medraron e medran cos anos 
(Manuel María)

Nos anos que van do 36 ós 50, o escritor (Vicente Risco) desentendeuse dos problemas que 
nortearon a súa vida. Reintegrouse despois –animado por min- ós vellos camiños, aínda que 

dubitativo e sen folgos. 
(Francisco Fernádez del Riego)

1941
 Fundación da Irmandade Galega de 
Bos Aires (Arxentina), a modo de PG  
no exilio.
1943 
18 de xullo, fúndase en México Alianza 
Nacional Galega
10 de marzo, Castelao publica Sempre 
en Galiza.
15 de novembro. constitúese en 
Montevideo o Consello de Galiza,  
goberno galego no exilio.
En Toulouse publícase Galiza, órgano do 
“Bloque Republicano Nacional Galego”.
O PG intégrase na Junta Gallega de 
Alianza Democrática, 
1946
 13 de marzo, Castelao é nomeado 
ministro sen carteira no Goberno da 
República no exilio presidido por Giral.

1947
 20 de febreiro, Castelao cesa como 
ministro do goberno no exilio.
1948
25 de xullo, Castelao  pronuncia no 
“Centro Galego de Buenos Aires” a 
conferencia Alba de gloria.
1950
 7 de xaneiro, morre Castelao
1960 
Xosé Velo Mosquera e os xenerais Bayo 
e Humberto Delgado, fundan o DRIL.
1961
 Xosé Velo, o comandante Sotomayor e 
o Capitán Galvâo, integrantes do DRIL, 
secuestran o trasatlántico Santa Mariña, 
para denunciar diante da comunidade 
internacional a represión fascista que 
estaban a sufrir os pobos da Península 
Ibérica.



O Nacionalismo Actual

Brais Pinto.
Grupo fundado en 1958 por un grupo de xoves galegos residentes 
en Madrid, críticos co Piñeirismo. Entre os seus promotores están 
Méndez Ferrín, Bautista Álvarez, Herminio Barreiro, Fernández 
Ferreiro, Bernardino Graña ou Ramón Lourenzo.

Consello das Forzas Políticas Galegas. 
Plataforma unitaria dos partidos nacionalistas galegos cuxa 
finalidade é promover unha alternativa nacionalista á 
liquidación do franquismo, propugnando unha estructuración 
federal do Estado español e o recoñecemento da soberanía do 
pobo galego e o seu dereito á autodeterminación. 

Táboa Democrática de Galiza. 
Coalición integrada pola oposición de esquerdas non 
nacionalistas que reclaman a recuperación do Estauto do 36, 
mais non recoñecen o dereito de autodeterminación para Galiza.

Novas formas de 
expresión social e 

política
en continua evolución

 para se adaptar ás novas 
demandas do país.

1963
17 de maio, primeira edición das Letras Galegas adicadas a Rosalía de Castro.
23 de agosto, fúndase en A Coruña o  PSG.
Novembro, varios integrantes do grupo Brais Pinto constitúen en Madrid a 
UPG.
1964 
25 de xullo, preséntase en Santiago a UPG.
11 de setembro, inaugúrase a refinería de Petroliber en A Coruña.
1965 
11 de agosto, o Concello de Pontevedra autoriza a construcción dunha fábrica 
de celulosa na ría.
Mobilizacións agrarias en Castrelo de Miño contra do proxecto de 
construcción dun encoro hidroeléctrico por FENOSA.
Xullo, o padre Seijas Subirachs predica a primeira misa en galego.
Constitúense as Comisións Campesiñas.

1968 
25 de xullo, Primeira celebración do  Día da Patria Galega dende a Guerra 
Civil.
1969
 7 de xaneiro, o Episcopado anuncia que o Vaticano recoñeceu o galego como 
idioma litúrxico.
1970 
Agosto, apróbase o Plano de Accesos a Galiza.
1971 
15 de agosto,  Quiroga Palacios é o primeiro cardenal en oficiar unha misa en 
galego, en Iria co gallo do 86 cabodano do pasamento de Rosalía de Castro.
1972 
10 de marzo, morren por disparos da policia Amador Rei e Daniel Niebla.
21 de setembro, inaugúrase a Central Térmica de Sabón.

1974 
1 de marzo, fúndase a Unión Socialista Democrática Galega, xérmolo do futuro 
PGSD.
9 de marzo, constitúese en París a Xunta Democrática de Galiza.
24 de agosto, é declarada de utilidade pública e interese preferente a mina de 
lignitos de As Encrobas.
1975 
25 de abril, constitúese en Portugal a ANPG.
1 de maio, fúndase o Sindicato Obreiro Galego. 
12 de agosto, morre en Ferrol, nun enfrontamente coa policía, Moncho Reboiras.
Constitúense as Comisións Labregas e as Comisións Mariñeiras.
20 de novembro, morre o xeneral Franco
1977 
Abril,  UPG e ANPG constitúen o BNPG .
Maio, sectores de UPG contrarios á liña oficial, constitúen o PGP.
Outubro, fúndase o POG.

1978 
3 de marzo, Osorio Taffal rexeita ser presidente da Xunta de Galiza.
9 de marzo, o Consello de Ministros aproba o proxecto de Estatuto de réxime 
preautonómico para Galiza.
18 de abril, constitúese en Santiago a Xunta de Galiza, presidida por Antonio 
Rosón.
5 de novembro, celébrase en Santiago unha asamblea para reconstituir o PG.
Comeza a funcionar Alúmina-Aluminio.
1979
9 de outubro, comeza a debatirse no Congreso dos Deputados o Estatuto Galego. 
Constitución da coalición UG, integrada polo PG, POG e PSG. Fundación de Galiza 
Ceibe.
1980
21 de dezembro, referendum do Estatuto de Autonomía.

Cronoloxía

Vicente Risco no nacionalismo actual
O emerxente nacionalismo, ideoloxicamente na esquerda, valora o seu labor intelectual, os seus fundamentos de 
Galiza-Nación e a esixencia de forzas políticas propias. Co paso do tempo, a súa obra e figura son afrontadas dende 
unha visión superadora da clásica división “piñeirista”: prenacionalista, nacionalista e postnacionalista.

Vicente Risco foi un home clave na cultura galega.... Coidamos que non se pode esplicar a Galiza moderna, nen 
entendela, prescindindo da obra de Vicente Risco. (Manuel María)

Queda, pois, a súa obra. Oxe. Unha obra que ten un inestimábel valor aitual, oxe, cando compre abordar 
antropoloxicamente o problema socioeconómico de Galicia, cando a defensa da lingua e da cultura se confirman no 
camiño de dignificación colectiva, cando quenes no seu intre combateron a Risco postulan a institucionalización ó nivel 
galego. Eis o valor da obra risquián oxe. (Xosé Manuel Beiras)

Novas formas de expresión social e política son recollidas por un nacionalismo en continúa 
evolución para se adaptar ás novas demandas do país. 

O nacionalismo emerxente dende a década dos 60 busca superar o culturalismo de posguerra, 
aceptando os presupostos ideolóxicos do marxismo para afrontar a análise da problemática 
dunha Galiza na que continúan os vellos 
problemas: castelanización e perda de 
identidade, os recursos galegos siguen en 
máns  alleas, pobreza e emigración. 

A Galiza tradicional desaparece.

O recoñecemento de Galiza como 
nacionalidade histórica e a aprobación do 
estatuto de autonomía en 1981,
a pesares da oposición de sectores do 
nacionalismo, será o punto de partida para 
construír unha Galiza en  liberdade.


