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A finais do ano 1944, nas beiras do Río da Prata, catro deputados republicanos 
e galeguistas constituíron o Consello de Galiza, unha institución que non só era 
novidosa no contexto da historia de Galicia, senón que, ademais, formou parte 
dunha estratexia política dos exiliados republicanos agrupados arredor da alianza 
Galeuzca. O obxectivo desta alianza era derrubar o réxime de Franco, retornar 
a España e recuperar ou «reconquistar» (esta era a palabra máis común na prosa 
dos exiliados) a democracia republicana derrotada militarmente cinco anos antes, 
pero cun matiz esencial: o recoñecemento da pluralidade nacional en España e 
a defensa dunha futura república federal que integrase as catro «nacionalidades» 
españolas (Castela e as tres integradas en Galeuzca), tamén aberta a unha posible 
incorporación de Portugal. Naquela altura xa mudara de vez a situación interna-
cional que provocara a derrota bélica e política da República española. A Segunda 
Guerra Mundial estaba próxima a concluír, o exilio republicano comezaba a recu-
perar as súas institucións representativas e as posicións políticas das democracias 
occidentais permitían soñar con ese retorno a España polo que devecía a maioría 
dos exiliados que aínda non se decidiran a «desfacer as maletas» e abandonar a 
provisionalidade dun desterro que estimaban como algo temporáneo. O Conse-
llo de Galiza, impulsado e presidido desde o principio por Alfonso R. Castelao, 
contou coa axuda e complicidade doutras figuras políticas galegas —exiliadas ou 
emigradas antes do final da guerra española— asentadas tamén en América do 
Sur e coa solidariedade explícita dos líderes políticos de Euskadi e de Cataluña, 
nomeadamente de José Antonio Aguirre, Manuel de Irujo e Ramón Aldasoro, 
por parte vasca, e de Carles Pi i Sunyer e Manuel Serra i Moret, pola parte catalá.

A aparición do Consello de Galiza e a súa evolución como referente institucional, 
ata a morte de Castelao en xaneiro de 1950, coloca o galeguismo político nunha 
situación central na historia do exilio republicano e, en certo modo, tamén na 
propia política española da segunda metade da década dos anos corenta. Naquela 
altura de esperanzas pero tamén de bloqueos e de rápidas viraxes, desenvolvéronse 
as estratexias máis radicais para unha posible configuración política dunha España 
sen Franco, con singular protagonismo das posicións «autodeterministas» nas 
nacións galeuzcanas, pero tamén se deseñaron solucións alternativas de gran 
relevancia para o futuro político de España. Entre elas, a monarquía como forma 
de Estado —tanto no exilio como por parte do réxime de Franco— e, despois do 
congreso da Haia de xuño de 1948, un movemento europeísta entendido como 
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substrato dunha democracia diferente á que procedía dos tempos republicanos, 
que vinculaba o futuro de España co proceso de construción europea, como 
lucidamente defendeu o lehendakari Aguirre no seu Mensaje de Gabón na fin 
de ano de 1947 (Tarradellas 2014: 185 e ss.). Todas estas mudanzas teñen unha 
relación directa coa xeopolítica das grandes potencias que saíron vitoriosas do 
conflito bélico, debido á mutación da euforia producida pola derrota do «inimigo 
común» por unha aceptación das consecuencias da Guerra Fría, que cavaron 
fondas gábeas entre os dous referentes da nova política de bloques, os Estados 
Unidos de América e a URSS. A convulsa e cambiante peripecia política da 
España franquista e da España exiliada ou «peregrina» continuou a estar influída, 
se non determinada, polos novos rumbos da política mundial, como xa o estivera 
a propia guerra do 36, de modo que os anos da posguerra seguen a estar marcados 
pola que fora a principal marca da Guerra Civil de España como un conflito 
internacionalizado desde o seu principio.

Neste momento político, os exilios galeuzcanos, e dentro deles o Consello 
de Galiza como expresión dunha parte do exilio republicano galego, tiveron un 
evidente protagonismo. Dado que se trata de analizar de forma integrada esta 
conxuntura histórica, vou desenvolver de forma específica o caso do exilio galego 
e da súa principal institución, tratando de responder a varias cuestións. A primeira 
é revisar as alianzas do galeguismo político, desde o plebiscito estatutario de xuño 
de 1936 ata a aparición do Consello de Galiza, que se concretan basicamente na 
recuperación do pacto de Galeuzca, de longa tradición política (Estévez 1992; 
Granja 2012). A segunda cuestión ten que ver co proceso de institucionalización 
do galeguismo a través do Consello de Galiza, cuxa serodia fundación presenta 
algúns trazos específicos en comparación cos casos de Cataluña e de Euskadi: ins-
talación en América do Sur e non en Europa; representatividade política limitada 
ao galeguismo e a unha parte do republicanismo; conexión fraca coa oposición 
interior; e nula experiencia de goberno nos tempos republicanos, dada a imposi-
bilidade de levar a termo os resultados do plebiscito estatutario de xuño de 1936. 
Unha terceira cuestión que merece unha análise, tamén necesariamente compa-
rada, é a participación de Castelao no goberno de Giral e as relacións do exilio 
cos núcleos galeguistas do interior, mudadas coa detención e encarceramento do 
seu principal responsable político, Ramón Piñeiro, aos poucos días de regresar de 
París en abril de 1946. Finalmente, analizarase a viraxe política do exilio a partir 
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de 1947-48, na que participan non só republicanos e socialistas, senón tamén 
figuras e institucións decisivas na estratexia Galeuzca, como eran o presidente do 
PNV e do Goberno vasco no exilio, José Antonio Aguirre, e o líder máis influente 
do exilio catalanista, o secretario xeral de Esquerra Republicana de Catalunya, 
Josep Tarradellas. Esta viraxe, que está detrás da crise do goberno Giral en xaneiro 
de 1947, deixou fóra de xogo a posición de Castelao nos medios políticos repu-
blicanos españois e adiou por máis dunha década a reincorporación do exilio 
galego á oposición democrática ao franquismo, cando se reorganiza o Consello 
de Galiza e se escolle un delegado en Europa, na persoa do republicano coruñés 
residente en París, César Alvajar; ese posto hérdao o seu fillo Javier Alvajar, que se 
mantén como tal ata a morte de Franco. A executoria dos Alvajar, que se corres-
ponde cunha fonda reorganización do Consello de Galiza en Bos Aires, responde 
a outra fase política da oposición ao franquismo e, alén diso, a estratexias políticas 
claramente diferentes das defendidas por Castelao. Por esta razón, voume centrar 
na primeira etapa da institución, desde os seus precedentes próximos ata a morte 
de Castelao e a decisión de non elixir un novo presidente para ela.

UN EXILIADO ENTRE EMIGRANTES

Eduardo Blanco-Amor, un home moi atento á temperatura política da colectivi-
dade da emigración galega na cidade de Bos Aires, insistiu especialmente desde o 
diario Galicia, da Federación de Sociedades Galegas (FSG), na necesidade de dis-
tinguir claramente entre emigrantes («económicos»), exiliados políticos e, como 
unha fusión de ambos, de emigrados chegados a América por vías de reclamo 
familiar ou de veciñanza que acabarían por se integrar e transformar a vida políti-
ca das organizacións societarias, ficando moi poucos como exiliados puros. Dado 
que os exiliados republicanos en Bos Aires, galegos ou non, representaron un 
número moi inferior aos dirixidos a México e mesmo á República Dominicana, 
o peso dos vellos emigrantes debería ser esencial no deseño das propostas políticas 
que cumpría elaborar por parte dos exiliados nunha perspectiva republicana, o 
que supoñía abandonar o «divisionismo» que arrastraban da experiencia bélica 
española e asumir a necesidade de proxectos unitarios, dado que a idea de «escin-
dir —o de pretenderlo— la masa de los gallegos demócratas de la Argentina en 
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concretas ideologías de partidos, no es empeño de los emigrantes —no lo ha sido 
nunca— sino de los emigrados», sostiña E. Blanco Amor no Galicia («Nosotros 
los emigrantes», 28.4.1945), idea en que volve insistir no artigo «Al borde de la 
traición» (Galicia, 11.8.1945), cando afirma que «desde hace veinte años, este 
periódico y la Federación de la cual es vocero oficial son cosas de emigrantes, no 
de emigrados» (Núñez Seixas / Díaz 2011: 294-299).

A chamada de atención de E. Blanco-Amor non sempre foi atendida, e a historia 
da colectividade galega en Bos Aires durante a década dos corenta está repleta de 
enfrontamentos e de divisións internas, especialmente entre as dúas entidades máis 
poderosas, que eran o Centro Galego e a Federación de Sociedades Galegas. Dado 
que, con todo, o galeguismo político gozaba de notable arraigamento entre as eli-
tes máis politizadas dos emigrantes, a incorporación dunha figura relevante como 
Castelao á colectividade galega porteña podía supoñer unha oportunidade para 
facer política de exiliado ou adoptar unha estratexia máis próxima á dos emigrantes. 
Malia as constantes protestas de Castelao a respecto da importancia das masas emi-
grantes e da lexitimidade que lles prestaban ás reivindicacións autonomistas, a súa 
acción política durante o seu período arxentino estivo inclinada máis cara a unha 
posición partidaria que integradora. Os apoios dados para a creación da Irmandade 
Galega, como valado fronte ás posicións máis esquerdistas da FSG ou do grupo 
A Fouce, arredárono non só do nacionalismo máis radical senón tamén do apoio 
dalgúns exiliados próximos ou militantes do comunismo, como Luís Seoane ou 
Lorenzo Varela. O fomento dos centros provinciais e, finalmente, a fundación do 
Consello de Galiza foron claros exemplos desa política na que Castelao tomou 
partido a favor dun sector representado por figuras de vellos emigrantes, como 
Puente, Prada ou Abraira, claramente contrario ás posicións máis esquerdistas da 
FSG. Dito claramente, a estratexia política de Castelao en Bos Aires estivo máis 
próxima ás prácticas dos emigrantes que ás dos exiliados republicanos porque, no 
fin de contas, nin os exiliados lograron poñer en pé unha política de partido nin 
os emigrantes superaron o seu divisionismo. Produciuse unha «simbiose constante 
entre emigrantes e exiliados», na que estes últimos «adoptaron hábitos de emigran-
tes» e os primeiros asumiron posicións propias dos exiliados (Núñez Seixas 2011: 
101-117). O único que os diferenciaba —e este é un matiz esencial— era que uns 
viviran a guerra de papel nas rúas de Bos Aires e os outros tiveran a experiencia da 
guerra nas trincheiras españolas da fronte bélica.
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Neste contexto social e político, a proximidade entre os exiliados e os núcleos 
da emigración xa instalada en Bos Aires foi unha das razóns máis poderosas que 
encontrou Castelao para se decidir polo destino porteño. Era unha decisión que 
achegaba grandes oportunidades porque, dada a inexistencia dunha estrutura 
organizativa que o galeguismo exiliado puidese levar consigo, polo menos en 
comparación coa situación dos vascos e cataláns, o apoio das colectividades de 
emigrantes asentadas no Prata foi a única vía posible para que o galeguismo polí-
tico atopase non só espazos de acción, senón tamén algúns recursos para poder 
actuar. Ir a Bos Aires, no canto de ficar nos EE. UU. ou apostar pola entrada en 
México, Santo Domingo ou Cuba, era a escolla máis racional que se lle presenta-
ba a Castelao, unha vez perdida a Guerra Civil e cunha situación do galeguismo 
claramente marxinal nas estruturas que comezou a organizar o exilio republicano 
desde Francia na primavera de 1939. Marxinación que talvez sexa resultado da 
debilidade organizativa do galeguismo ou das protestas de pureza das que Cas-
telao fai abondosa mención no seu epistolario, no que denuncia o mal uso (por 
veces, con comportamentos suntuarios) que os exiliados republicanos estaban 
a facer dos recursos económicos sacados de España. Pero ir a Bos Aires tamén 
comportaba riscos e limitacións, como se puxo de manifesto de forma especial a 
partir de 1944: lugar excéntrico no mapa do exilio republicano (concentrado en 
Francia e México) e peso excesivo dos emigrantes fronte ás dinámicas propias dos 
desterrados pola derrota bélica.

Castelao pensaba, xa durante a Guerra Civil, que o seu mellor servizo á causa 
republicana podería prestalo en América, a onde puido ser destinado como 
embaixador en Bos Aires, no canto de Ossorio y Gallardo, operación que se 
fanou despois da entrada de Negrín na presidencia do goberno e dunha necesaria 
remuda de diversos postos diplomáticos (González López 1989: 91). Con todo, 
ben puido ir á Arxentina en misión de apoio á República nunha cidade onde eran 
numerosos os residentes de orixe galega (arredor dos 300 000) e onde, ademais, a 
Guerra Civil española era obxecto de apaixonados debates na prensa, nos cafés e 
nas rúas (Quijada 1991). Na primavera de 1938, o grupo galeguista de Barcelona 
estaba a organizar a viaxe á capital porteña do líder galeguista, na que iría acom-
pañado dunha delegación que conectaría cos grupos galeguistas de Bos Aires. Isto 
era o que lle anunciaba Xoán X. Plá, desde a Segredaría do Partido Galeguista 
en Barcelona, a un Luís Seoane que xa estaba a traballar nos medios galeguistas 
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porteños para reconstruír as pontes entre os desterrados e os que permaneceran 
no bando republicano (carta do 7.4.1938): «Castelao sairá d-un dia pra outro pra 
Bos Aires, e moi posibelmente unha comisión de Ga[l]euzca —da que eu forma-
ria parte— sairía tras d-il. Nistes dias estamos estudando as liñas da nosa laboura 
en América, recollendo antecedentes e dando remate a todo plan de tarefas pra 
o galeguismo en Bos Aires» (CCG-FD-PA). Aquela viaxe non se concretou e, no 
seu canto, o goberno republicano incluíu a Castelao na delegación que visitou a 
URSS no mes de maio daquel ano; viaxe da que el deixou referencias testemuñais 
(Alonso Montero 2012). Unha vez retornado da URSS, Castelao seguía matinan-
do con viaxar a América para se asentar de modo preferente en Bos Aires, segundo 
lle conta a Prada, nunha carta do 22.6.1938, escrita desde Barcelona:

Quero escrebirlle unha carta máis para que V. seipa que vou â Arxentina e para que llo 

comunique aos irmáns e aos amigos, sen darlle publicidade. Creo que sairei a primeiros 

de xulio. De modo que xa poden pensar en buscarme un sitio modesto pero moi limpo, 

onde poida vivir coa miña muller e traballar. Cómpreme unha fiestra con moita craridade. 

Tamén podía ser un par de habitacións con cociña (n-este caso a miña muller cociñaría). 

En fin; xa lle direi con seguridade o día que saio. Teño que ir tamén a New York e Habana; 

pero farei centro en Bos-Aires. En New-York debo estar no mes de agosto e certamente 

non sei se vaia alá primeiro e dispois ahí ou se vaia dende ahí e volte ahí. Vou en misión 

oficial e levo mentres de traballar moito, moito, moito. Xa falaremos. (FC-RP)

Pero tampouco desta volta foi posible que Castelao arribase á Arxentina. A súa 
peripecia americana comezaría aos poucos días desta carta, ao viaxar aos EE. UU. 
na compaña de Luís Soto, pero sen encomenda diplomática oficial: cruzando o 
canal da Mancha escríbelle de novo ao seu amigo Prada (carta do 20.7.1938) 
para dicirlle que «vou sen cárrego diplomático ou consular», pero non se esquece 
de advertirlle que «o meu deber está a carón de vós, das colonias de emigrados 
galegos» (FC-RP). En América do Norte permaneceu desde xullo de 1938 ata 
xullo de 1940, agás unha breve e moi proveitosa viaxe de catro meses á illa de 
Cuba. O seu lugar de residencia máis habitual nos EE. UU. foi a cidade de 
Nova York, onde desenvolveu unha notable actividade organizativa, pero sen 
lograr tecer unha trama afectiva nin dispoñer de contactos fortes coas redes do 
exilio republicano que, na súa maioría, estaban na cidade de México DF. Desde 
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o final da Guerra Civil, Castelao comezou a padecer as inclemencias dun exilio 
que o mantiña nun lugar que non lle apracía: «Estou triste» e «New York pésame 
moito», como lle confesaba a Lois Tobío en abril de 1939 (Castelao 2000: 294). 
Os dous anos vividos por Castelao entre os EE. UU. e Cuba supuxeron ademais 
unha mudanza fundamental: de representante oficioso dun goberno en exercicio 
pasou a ter a consideración de exiliado político, aínda que chegase a tal condición 
por un camiño particular e mesmo rexeitase algunhas das vantaxes (económicas 
e diplomáticas) que lograron as elites políticas republicanas exiliadas en América.

O exilio republicano vinculado ao Partido Galeguista non se beneficiou das 
axudas que, a través de organizacións como o Servicio de Evacuación de Exiliados 
Españoles (SERE) ou a Junta de Auxilio a los Republicanos Españoles (JARE), 
sufragaron viaxes e primeiras necesidades dos milleiros de refuxiados que lograron 
viaxar nos barcos fretados desde Francia cara a diversos países de América, proceso 
en que, por outra banda, participaron varios republicanos galegos como Osorio-
-Tafall, Rancaño ou Viana Esperón, responsables do SERE e organizadores de 
varias expedicións cara a México ou Chile nos vapores Sinaia, Ipanema, Mexique 
ou Winnipeg. Dos poucos militantes (non máis de dúas ducias) do «Grupo Gale-
guista» que menciona Xoán X. Plá nunha interesante carta a Luís Seoane de abril 
de 1938 (CCG-FD-PA), resulta que, agás o caso atípico de Castelao e de Guerra 
da Cal, que saíron para América en misión oficial en 1938, os demais seguiron 
as rutas clásicas do exilio americano canda os republicanos (Suárez Picallo, Mar-
tínez López, Lois Tobío, López Durá, Elixio Rodríguez, Valenzuela, Delgado 
Gurriarán...) ou xa o fixeran por canles particulares ao principio da guerra (Luís 
Seoane, Sebastián González). Algúns asentáronse en Francia, como foi o caso do 
propio Plá, ou ficaron en España, como Carballo Calero. Outros chegaron ao 
exilio, sen estaren na fronte bélica, despois de duras penalidades. Antón Alonso 
Ríos, despois de pasar moitos meses polas aldeas galegas disfrazado de xornaleiro 
(«O siñor Afranio»), logrou chegar á Arxentina, onde fora xa emigrante, e Alfredo 
Somoza, parente de Castelao, ficou once anos agochado nun faiado coruñés antes 
de lograr saír cara a América, vía París, para se asentar no Río da Prata (Monte-
video e Bos Aires). Ante a dificultade de recorrer ás estruturas de evacuación dos 
republicanos (SERE e JARE), algúns exiliados galegos acudiron á Central Gallega 
de Ayuda al Frente Popular, creada en Bos Aires pola FSG durante a Guerra Civil 
(Gómez Rivas 2006: 292). Con todo, a calidade do exilio galego era moi dife-
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rente do vasco ou catalán, pois «la flor del pueblo gallego no ha podido huir», en 
palabras de Castelao nunha carta a Aguirre en 1944 (Castelao 2000: 432), o que 
a convertera no groso da «Galiza mártir».

Era preciso saír de Nova York e procurar novos ares. Pensou en diversas alter-
nativas (México, Cuba e mesmo Chile) que por diversas razóns non chegaron a 
se concretar, pero sempre pensou en ir para A Arxentina, «donde creo que voy 
a encontrar el calor de los míos», como lle dicía a Salvador de Madariaga en 
febreiro de 1940 (Castelao 2000: 342). O daquela profesor en Oxford contéstalle 
inmediatamente, aínda que con escaso afecto: «Me parece la Argentina el lugar 
más adecuado para que los españoles sin acceso al territorio de España puedan 
seguir en ella» (IJCEC-FM, carp. 34). O destino tan ansiado de ir a Bos Aires foi 
finalmente alcanzado en agosto de 1940. Alí, e previamente en Montevideo, foi 
recibido cun enorme entusiasmo pola colectividade emigrante máis populosa de 
toda a xeografía migratoria galega. Castelao ía ao encontro dun vello coñecido 
seu, como era a emigración, pero tamén chamado por unha activa elite, repu-
blicana e galeguista, que desde os anos vinte traballara de forma sistemática por 
erguer un proxecto político galeguista en conexión coa organización existente 
na Galicia europea. A experiencia republicana e, nomeadamente, a Guerra Civil 
acrecentaran a conciencia política dos emigrados porteños, que se converteron 
nun dos berces da resistencia á España franquista. Con esta confianza emprende a 
súa viaxe a Bos Aires, animado por un grupo de dirixentes da colectividade que xa 
estaban instalados de vello na cidade de Bos Aires e que resolveron, ás caladas, as 
necesidades materiais que se lle puidesen presentar a Castelao, quen, na práctica, 
se converteu nun «liberado» para o desempeño das súas actividades políticas. Así 
como moitos dirixentes do exilio republicano español mantiveron durante anos 
a súa capacidade de acción política grazas aos recursos de que puideron dispoñer 
os partidos, organizacións e o goberno no exilio, no caso de Castelao foron os 
emigrados os que soportaron esta obriga. Foi un trato honorable: Castelao con-
verteuse en líder indiscutible do galeguismo político e os emigrados porteños 
fixeron del un verdadeiro símbolo (Núñez Seixas 2012).

Na condición de dirixente político, foi reclamado desde Bos Aires para ocupar 
a «xefatura do Partido Galeguista antramentras non poida funcionar democrática-
mente con sede en Galiza», en palabras de aceptación que Castelao remite desde 
Nova York aos «irmáns de Bos Aires» en setembro de 1939 (Castelao 2000: 302). 
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Arribar a Bos Aires parecía estar predestinado para Castelao. El fora un neno emi-
grante na Pampa arxentina, canda a súa familia a finais do século XIX, e agora, en 
1940, chegaba como un líder político á capital do que el chamou en varias ocasións 
a «Galiza libre» ou a «Galiza ideal». A chegada de Castelao a Bos Aires, dous anos 
despois da súa saída de España, non foi unha fuxida, senón o inicio dunhas das fases 
máis fecundas da biografía de Castelao. A súa forza política, e mesmo a dimensión 
da súa obra ensaística, colleu novos rumbos na capital porteña, como amosa unha 
mesta literatura coetánea e recente sobre o autor (Núñez Seixas 2016). Tamén lle foi 
cómodo instalarse afectivamente na capital porteña e, desde logo, tamén no campo 
político do galeguismo republicano, no que militaban algúns dos seus mellores 
amigos políticos, por máis que, de acordo coas fichas que se conservan dos ingre-
sados naquela altura no Centro Republicano Español (entre 1938 e 1948), só dúas 
persoas se declarasen explicitamente galeguistas (R. Prada e Castelao, que engade 
como filiación política «galleguista de siempre»). O resto dos ingresos corresponden 
a persoas ben coñecidas: Alonso Pérez, Antonio Baltar, Daniel Calzado, Arturo 
Cuadrado, Rafael Dieste, Manuel Puente, Gumersindo Sánchez-Guisande ou Elpi-
dio Villaverde, que se autodefinen como «republicanos» ou militantes de «Izquierda 
Republicana», coa excepción de José Blanco Amor, que se declara «republicano para 
España y demócrata para el resto del mundo» (FSG-Doc. 41).

Ata a chegada da II República, Castelao era moi coñecido en Galicia pola súa 
militancia nas Irmandades da Fala e no grupo Nós, pero especialmente polo seu 
traballo no campo xornalístico, cultural e artístico. Era «o noso xenial artista» 
do Album Nós, de Cousas da vida, das caricaturas nos principais xornais das dúas 
Galicias, mais tamén un escritor de técnica depurada e un investigador das Cru-
ces de pedra na Bretaña e en Galicia. O réxime republicano fixo del o principal 
líder político do Partido Galeguista e un defensor do autonomismo galego e do 
plebiscito estatutario de xuño de 1936: un «Gandhi» galego, en «acotaciones par-
lamentarias» de W. Fernández Flórez. As vicisitudes da Guerra Civil reafirmaron 
a súa loita pola presenza de Galicia na política española e abriron a porta para 
que de artista e líder popular se transformase tamén no ensaísta que, a partir de 
toda a tradición intelectual que vai de Murguía e Brañas ata Vicente Risco, defi-
niu unha idea de Galicia que aparece condensada no seu célebre texto Sempre en 
Galiza (1944). Faltaba dar o paso da institucionalización do autonomismo que a 
Guerra Civil coutara de súpeto. Este proceso tivo que ser feito no exilio, median-
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te un esforzo de homologación da situación política de Galicia coas outras dúas 
nacións galeuzcanas, creando o Consello de Galiza no contexto dunha estratexia 
que tamén pasaba por consolidar as vellas relacións coas institucións políticas e 
de goberno de vascos e cataláns, para garantir as condicións dun posible retorno a 
España e, tamén, para reforzar a imaxe do exilio perante as potencias occidentais 
(Reino Unido, EE. UU. e Francia).

A idea de crear esta institución está asociada de modo directo coa personalidade 
política de Castelao e co seu liderado do galeguismo durante a II República, que 
se acrecentaría no exilio, pero tamén co apoio que lle presta a colectividade galega 
emigrada, especialmente forte nas beiras do Río da Prata. Isto explica unha carac-
terística diferencial do exilio galego, especialmente o de orientación galeguista, en 
comparanza co resto do exilio republicano español: a súa tendencia a escoller como 
destino á Arxentina, a onde algúns exiliados foron chegando, aos poucos, desde 
finais de 1936 (como Luís Seoane, Xosé Rodríguez «Vázquez de Calo», Antonio 
Baltar ou A. Alonso Ríos). O reclamo da cidade porteña, malia as dificultades que 
as autoridades arxentinas poñían aos recentemente chegados, era moi forte pola 
existencia de numerosas organizacións societarias que, desde moitos anos antes, 
expresaran a súa solidariedade co proceso político republicano e co autonomismo 
galego. Con algún dos líderes societarios mantiña o galeguismo, e persoalmente 
Castelao, excelentes relacións, que se fortaleceron coa súa chegada a Bos Aires en 
1940. Abonde lembrar o nome dun antigo emigrante como Rodolfo Prada, ben 
instalado social e economicamente na capital porteña, que sería o principal interlo-
cutor de Castelao xa durante a Guerra Civil e o seu principal valedor para instalarse 
en Bos Aires, e que puido ser definido como «o gran factotum do galeguismo por-
teño na posguerra» ou, en palabras do propio Castelao, «o conselleiro que mellor 
me entende i estima», segundo lle confesaba ao propio Prada nunha longa carta de 
abril de 1947, escrita desde París (Núñez Seixas 2011: 116; FC-RP).

A RECONSTRUCCIÓN DE GALEUZCA

Para encadrar a acción política de Castelao e do galeguismo do exilio é preciso 
analizar previamente a alianza de Galeuzca, da que dependeu durante uns poucos 
anos unha das estratexias máis sólidas dos exiliados, como de modo especial foi 
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o soporte para a creación do Consello de Galiza. A idea de Galeuzca era anterior 
á Guerra Civil e á propia II República, con dúas datas de referencias. En 1923 
constituirase, aínda que por pouco tempo, a Tripla Alianza entre representantes 
de Cataluña, Euskadi e Galicia e, logo, no verán de 1933 asinouse un novo 
pacto Galeuzca, como forma de presión a favor da convocatoria dos plebiscitos 
estatutarios de Euzkadi e de Galicia, con viaxes de representantes políticos e cul-
turais das tres nacións galeuzcanas a Compostela, Donostia e Barcelona (Estévez 
1992; Granja, 2012). Durante a Guerra Civil, esta idea non foi abandonada 
formalmente, pero a súa operatividade era moi débil, tanto por existiren outras 
urxencias como porque a parte galega da alianza reducíase a uns poucos líderes do 
Partido Galeguista que ficaran no campo republicano (Castelao, Martínez López, 
Xoán X. Plá...) que, ademais, participaban tamén da Solidariedade Galega Anti-
feixista, constituída en Valencia a fins de 1937. Entre os seus membros figura un 
rechamante «Presidente del Consello Galego de Galeuzca» (que era X. Plá), sen 
que consten actividades específicas desta organización a non ser a proposta dunha 
acción diplomática na Arxentina, deseñada polo propio X. Plá, que daquela tra-
ballaba no Comissariat de Propaganda de la Generalitat de Catalunya, segundo lle 
confesa a Luís Seoane nunha carta de abril de 1938 (CCG-FD-PA). Foi no exilio 
cando esta alianza adquiriu uns trazos máis particulares, e cando logrou, aínda 
que fose por pouco tempo, ser identificada como unha alternativa específica para 
o deseño político dunha nova república, de carácter confederal e mesmo ibérica, 
polas constantes apelacións ao exilio demócrata portugués, residente en Londres 
ou no Río de Xaneiro. Dadas as esperanzas postas nesta alianza, nomeadamente 
por parte de Castelao, ben podería dicirse que se trata dun proxecto frustrado, 
polo menos a curto prazo, dada a viraxe estratéxica producida ao pouco tempo 
de finar o período bélico e abrirse moi logo a fase da Guerra Fría.

Desde que se comezan a reorganizar os exiliados nacionalistas vascos e cata-
láns a partir da ocupación de Francia polo exército nazi e o descabezamento 
dos seus gobernos (Companys, fusilado en España; Aguirre, oculto en Bélxica e 
Alemaña), unha das liñas de acción máis presentes nas relacións políticas entre 
vascos e cataláns foi a de reforzar a súa alianza mutua e, na medida do posible, 
incorporar a presenza do exilio galeguista. Impúxose claramente, ademais, unha 
estratexia «autodeterminista» fronte á liña «autonomista» baseada na legalidade 
derivada da Constitución de 1931. Os dirixentes nacionalistas vascos Irujo 
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e Lizaso promoveron a fundación dun Consejo Nacional Vasco (11.7.1940), 
que naceu «con carácter nacional, no autonomista» (Jiménez de Aberasturi 
1999: 345) pero, ao tempo, como unha solución substitutiva ao Goberno vasco 
atrapado en Francia, actuando de forma análoga ao exilio francés radicado en 
Londres baixo a dirección de Charles De Gaulle. Os obxectivos dos dirixentes 
vascos eran, non obstante, de natureza claramente galeuzcana, dado que con-
cibían aquel Consello en Londres non só como un modo de preservar «la per-
sonalidad política vasca» perante a «catalepsia» que estaba a padecer o lexítimo 
Goberno vasco, «retenido en Francia», senón como unha forma de anoar de 
novo a alianza con Cataluña e, talvez, con Galicia. Así llo advertía Irujo a varios 
dirixentes vascos e cataláns días antes da aparición daquel Consello en Londres 
nunha carta datada o 29.6.1940:

Para que la unidad política vasca eficaz y jerarquizada —la de todos los demócratas 

vascos— no sufra quebranto como consecuencia de la catalepsia que el Gobierno vasco 

padece, retenido en Francia, hemos constituído, con carácter provisional, comunicándolo 

oficialmente al Gobierno Británico, el «Consejo Nacional de Euskadi» integrado por las 

personas que ostentaban cargo de gestión política en las cinco Delegaciones Generales 

de Euskadi [...]. Igual camino sigue Cataluña. Intentamos que Galicia nos imite, sin 

demasiada esperanza, dada la inercia de los gallegos (FCPiS, ca. 11, carp. 351).

A iniciativa dos exiliados galeguistas non podía acompañar as propostas de 
vascos e cataláns, tanto pola ausencia de institucións propias como pola con-
centración dos seus dirixentes nas beiras do Río da Prata. Isto explica que na 
«declaració conjunta» asinada o 18.1.1941 entre os Consellos vasco e catalán, no 
que se mencionan tanto Portugal como os «països de parla catalana», non apareza 
ningunha referencia a Galicia. Naquela altura, o que preocupaba aos dirixentes 
vascos e cataláns radicados en Londres era a creación dun «bloque pirenaico» que 
se estendese desde o golfo de Biscaia ata o Mediterráneo, como unha cuña entre 
España e Francia, alén de fomentar que a España de Franco entrase na guerra 
mundial. Porén, en diversas cidades de América do Sur estaba tecéndose a alianza 
entre cataláns, vascos e galegos que acabaría na nova Galeuzca: «Lo mismo que 
nosotros aquí, catalanes, gallegos y vascos se reunen desde mediados de marzo 
todos los sábados en el Centre Catalá», dicíalle Irujo a Pi i Sunyer por maio de 
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1941 (FCPiS, ca. 11, carp. 351). Un acordo de natureza galeuzcana, aínda que 
mantido en segredo, sería daquela asinado en Bos Aires por Aldasoro, Serra i 
Moret e Castelao (Estévez 1992: 112 e ss.)

Uns meses máis tarde, a situación comezou a mudar coa aparición pública en 
América do lehendakari Aguirre —que pasou a residir nos EE. UU.— e coa sina-
tura da «Carta do Atlántico» entre F. D. Roosevelt e W. Churchill, que declaraba 
que «se respetará el derecho de todos los pueblos para escoger la forma de gobier-
no bajo la que quieran vivir», o que espertou un grande entusiasmo entre os repu-
blicanos españois asinantes dun manifesto o 15 de agosto de 1941, encabezado 
por D. Martínez Barrio e no que aparece o galego J. Vázquez Gayoso (BVC-FE). 
Esta declaración tamén abría posibilidades para un relanzamento da alianza de 
Galeuzca na perspectiva autodeterminista que se viña mantendo tanto no exilio 
londiniense como nas colectividades exiliadas de América, nomeadamente en 
Bos Aires. O catalán Pi i Sunyer, presidente do Consell Nacional de Catalunya, 
escríbelle desde Londres (28.10.1941) unha longa carta a Aguirre, onde asevera 
que é «indispensable el completo acuerdo vasco-catalán», discute a oportunidade 
de retornar á Constitución de 1931 e sinala que as «tres realidades [nacionais] 
que hoy existen en España son la misma España, Euzkadi y Cataluña», aínda que 
tampouco se esquece de que «hay también la posibilidad de que vaya cuajando 
la realidad adormecida de Galicia». En todo caso, reafirma as posicións de Irujo 
ao considerar a necesidade de que Cataluña e Euzkadi «se pongan a la cabeza de 
un movimiento que tienda a hacer revivir y vivificar la personalidad propia de los 
distintos pueblos peninsulares», o que facilitaría «integrar Portugal a un conjunto 
ibérico» (FCPiS, ca. 1, carp. 12). Case dous meses máis tarde, Aguirre responde 
entusiasmado á misiva de Pi i Sunyer, acepta a posición «autodeterminista» así 
como a oportunidade de encabezar ese movemento peninsular que auspiciaba o 
dirixente catalán, e tampouco esquece que se debe facilitar a adhesión de Galicia 
«en forma de grupos o de Comités [...], pero después de lanzado el programa por 
nosotros» (ibídem).

Isto era o que se tramaba entre os dous principais dirixentes do exilio vasco e 
catalán, residentes en Londres e Nova York. Pero o exilio galeuzcano instalado en 
diversos países suramericanos tampouco estaba parado. De feito, na propia carta 
de Aguirre anúnciase que en Bos Aires hai un pacto asinado, «que lo condicio-
nan a la entrada de Franco en la guerra», hipótese que estima moi factible e que 
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reforzaría a perspectiva dunha futura «unión peninsular [...] deseada por ingleses 
y americanos». As relacións entre cataláns, vascos e galegos, que compartían fes-
tas nacionais e banquetes conmemorativos, eran frecuentes desde a chegada de 
exiliados ás diversas capitais de América Latina, nomeadamente en Bos Aires, 
Montevideo e México DF. O dirixente catalán Serra i Moret, residente en Bos 
Aires, anuncia ao seu amigo Pere Foix, en outubro de 1942, que «en l’ordre local, 
nosaltres sostenim l’organització de Galeuzca», porque «amb Castelao i Aldasoro 
fem un trio molt ben avingut que sap treure el máxim de partit de la situació 
que, si és adversa a tots, ho és mès per als que vivim a l’Argentina» (Foix 1967: 
195-196). Desde a perspectiva galega, Castelao dá noticias deste pacto nunha 
carta a Ramiro Isla Couto, que está en Bogotá, en xuño de 1941 (FC-RP). Nesta 
carta, Castelao anuncia que «renovamos eiquí a triple alianza dos vascos, cataláns 
e galegos baixo a vella desiñación de Galeuzca e con enlace directo en Londres».

A alianza non foi publicitada debido ás restricións políticas que o Goberno 
arxentino mantiña a respecto das actividades dos estranxeiros, pero é claro que 
estaba a comezar unha nova etapa na estratexia política das tres nacións que inte-
graban Galeuzca, como confirman as cartas cruzadas entre Irujo, Aguirre e Pi i 
Sunyer nos anos 1941-1942. Uns meses máis tarde (1.1.1942), Castelao escribía 
aos «irmáns galeguistas» para anunciarlles que «teño a ledicia de comunicarvos 
que se reanudou o pacto de Galeuzca», documento en que as «tres nacionalida-
des» se comprometían a non aceptar «por separado, un réxime de autonomía 
concedida pol-o Estado hespañol» (Castelao 2000: 380 e ss.). Aínda que Castelao 
dicía que este compromiso fora incluído a petición dos galeguistas, o certo é que 
non facía máis que confirmar a liña autodeterminista que viñan sostendo desde 
1940 os principais dirixentes nacionalistas vascos e cataláns. Esta posición de Cas-
telao recibiu, finalmente, un importante apoio de parte do lehendakari Aguirre, 
quen lle escribe en marzo de 1942 demandando de novo a necesidade de incluír 
naquela alianza «a ser posible» a galegos e portugueses (Jiménez de Aberasturi 
1999: 403 e ss.). A relación cos portugueses foi unha constante tanto en Londres, 
pola presenza alí de Armando Cortesão, como en América, onde Castelao tentou 
conectar con exiliados do réxime salazarista residentes no Río de Xaneiro, como 
Jaime Cortesão, Moura Pinto ou Morais. O propio Aguirre, dentro da súa estra-
texia de pragmatismo político, falou extensamente co dirixente salazarista Anto-
nio Ferro no vapor Uruguay —no curso da súa viaxe desde Bos Aires ao Río de 
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Xaneiro a finais do ano 1941—, onde lle entregou un informe de «14 cuartillas» 
para Salazar e onde xuntos avaliaron a situación política internacional: «Ferro me 
dijo que si América [EE. UU.] entraba en guerra, España no escaparía de ella» 
(carta a Pi i Sunyer, FCPiS, ca. 1, carp. 12).

A alianza galeuzcana parecía que estaba a punto de se consolidar, pero entrou 
nun «letargo» de máis de dous anos, debido a varios feitos concorrentes: a reacti-
vación do exilio republicano español en México coa constitución da Junta Espa-
ñola de Liberación (JEL), a fonda división existente no seo do exilio catalán e a 
inexistencia dun órgano representativo de Galicia. Por estas razóns, o lanzamento 
público dun pacto Galeuzca demorouse durante máis de dous anos (Jiménez de 
Aberasturi 1999: 407 e ss.; Morales 2008: 215 e ss.). Desde logo, os problemas 
existentes no exilio republicano, nomeadamente na cidade de México DF, fixé-
ronse patentes a partir de mediados de 1942. A cidade azteca converteuse nun 
lugar dun «ambiente asfixiante, lleno de ambiciones, de amenazas, de nerviosis-
mo, donde se crean gobiernos, se inventan reconocimientos, se excita a las gentes 
y se las compromete»; en suma, un «centro de corrupción política», en palabras 
de Aguirre a Pi i Sunyer o 14.2.1944 (FCPiS, ca. 1, carp. 12), que ben podería 
facer súas o propio Castelao. Foi por aquela altura cando unha voz autorizada 
como Eduardo Blanco-Amor advertía na revista A Fouce aos galeguistas porte-
ños sobre os riscos que comportaba a «subordinación» da súa estratexia política 
«ao que fagan os bascos e os cataláns», para concluír que «a posición paréceme 
desaxeitada» (Núñez Seixas / Díaz 2011: 278-280).

Pola contra, continuaban os contactos epistolares entre os principais dirixentes 
galeuzcanos. Alén do pacto Galeuzca asinado en Bos Aires-Montevideo en 1941, 
a elaboración de propostas «vasco-catalanas» (aínda sen a participación de Gali-
cia) proseguiu en México como un medio de frear as propostas de republicanos e 
socialistas, como a JEL, que tentaban recuperar non só a Constitución de 1931, 
senón evitar a actuación autónoma das nacionalidades galeuzcanas. Un texto 
elaborado por vascos e cataláns, inspirado por Aguirre, sostiña que «ni catalans 
ni vascos se sotmetrien a la voluntat de la majoria dels espanyols», de modo que 
todo pacto para o futuro de España debería contemplar un acordo de carácter 
confederal entre as súas diversas nacións (Morales 2008: 259). A incorporación 
de Galicia a esta estratexia foise asentando nos anos 1943 e 1944. Naquela altura 
rexístranse intensas relacións epistolares entre Castelao e o lehendakari Aguirre, 
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como amosa a longa e programática carta que lle escribe o galego en novembro 
de 1943 (Castelao 2000: 397-413) e que debeu ser contestada polo vasco, pois 
este confesa a Pi i Sunyer (14.2.1944) que «he animado mucho a Castelao» para 
que se incorpore á «unión vasca y catalana», aínda que non deixa de dubidar das 
posibilidades galegas coa inclusión da manida frase «y en su caso Galicia».

Este proceso de converxencia entre os dirixentes dos tres exilios galeuzcanos 
non se detén e durante o ano 1944 prodúcense os pasos máis decisivos nesta 
dirección. En xaneiro de 1944, unha carta colectiva de «representantes de los 
catalanes, gallegos y vascos en la República Argentina que constituyen la organi-
zación de Galeuzca» (entre eles, Serra i Moret, Castelao e Aldasoro) diríxese ao 
lehendakari Aguirre para que os represente perante a JEL, constituída en México. 
A encomenda matiza que «si los órganos de la República de 1931-1939 pueden 
representar un entronque con el pasado, podrían también representar un paso 
hacia el futuro», para o que é preciso defender «nuestras exigencias de auto-
determinación» (FPiS, ca. 83). Que esta petición era importante móstrao que o 
vasco Ignacio Lizaso, desde a delegación vasca en Londres (carta do 14.4.1944), 
lle remita a Pi i Sunyer esta carta dos «gestores de Galeuzca en Buenos Aires», 
así como copia dunha «carta del Presidente de Euzkadi al Sr. Castelao» e unha 
sucinta referencia ao pensamento de Aguirre sobre a necesidade dunha «Galeuz-
ca renovada y eficiente» que abra «una nueva era para nuestras nacionalidades» 
(FCPiS, ca. 12, carp. 387). Eran momentos en que se estaba asentando un «pacto 
vasco-catalán» con «incorporación gallega», tal e como se afirma nun telegrama 
de Pi i Sunyer a Aguirre (2.5.1944), respondido afirmativamente polo dirixente 
vasco (30.5.1944), e que tería aínda varias confirmacións ulteriores en telegramas 
e cables intercambiados en outubro e novembro daquel ano. En todos estes docu-
mentos aparece como liña programática o principio da «libre determinación», que 
era a doutrina sostida polos vascos e por unha parte do exilio catalán (Pi i Sunyer, 
Batista i Roca), pero tamén aparecía a idea dunha convocatoria de Cortes unha 
vez instalados en España, que cadraba mellor coa doutrina sostida por outra parte 
do exilio catalán, nomeadamente o president Josep Irla e a maioría de Esquerra 
Republicana de Catalunya, representada por Josep Tarradellas e Miquel Santaló, 
entre outros (Morales 2008: 215 e ss.). A acción dos exiliados, aínda no caso dos 
máis próximos doutrinalmente como son os galeuzcanos, estaba chea de matices 
e mesmo de fracturas internas.
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A iniciativa política do grupo Galeuzca, como defendían Irujo, Pi i Sunyer 
e Aguirre desde 1940 e que agora recibe o apoio de Castelao, ía claramente por 
diante da acción dos republicanos asentados maioritariamente en México DF, que 
non lograron reconstruír as institucións parlamentarias e de goberno ata a segun-
da metade do ano 1945. Para aquela altura, a evolución de Galeuzca, aínda sen 
estar constituída formalmente, xa desenvolvera o esencial das súas liñas progra-
máticas e, ao tempo, tamén tropezara coas primeiras dificultades que colocaran 
no seu camiño tanto o pragmatismo vasco como as fondas divisións internas do 
exilio catalanista. A alianza de Galeuzca mantivérase «ao ralentí» ata mediados de 
1944 e colleu novos folgos a finais daquel ano coa creación do Consello de Galiza. 
De feito, nunha das publicacións que representaba a voz do galeguismo porteño, 
El Orensano, dicíase que Galeuzca «está llamada a gravitar preponderantemente 
en la reestructuración de la nueva España» (10.2.1945), insistindo no seu trazo 
«non separatista». Na prosa de Castelao tamén abondan estas consideracións, 
pero tamén na doutros dirixentes porteños máis radicais como Moisés da Presa 
no seu artigo «Galeuzca, fórmula de Unión» (El Orensano, 24.3.1945). Porén, 
malia que emerxe con forza a partir daquela data, as diversas estratexias de futuro 
que había no seo de Galeuzca non chegaron a un punto de concordia. Seguía 
en pé a confrontación entre «legalismo republicano» e a defensa do dereito de 
«libre autodeterminación»; era moi desigual o nivel institucional das tres partes 
da alianza, cun goberno en pleno exercicio como o vasco, un president da Gene-
ralitat como Irla, sen goberno, que estaba enfrontado ao Consell de Pi i Sunyer 
de Londres, e un «fideicomisariado» como o Consello de Galiza, recentemente 
constituído, pero con fraca acollida entre o exilio galego non asentado no Prata. 
Alén diso, a estratexia máis «legalista» da Esquerra catalá acabou por encontrar 
un aliado inesperado nas posicións do lehendakari Aguirre, quen xa antes do final 
da guerra mundial (carta a Castelao, 19.3.45) parece apostar por «participar en 
la restauración republicana» e, ulteriormente, por estar presente nos primeiros 
gobernos presididos por José Giral e Rodolfo Llopis.

Pero antes de chegar a este punto, no que o Consello de Galiza e a figura de 
Castelao terán un protagonismo evidente, cómpre concluír con algunhas refe-
rencias ao propio lanzamento do proxecto galeuzcano e a unha das obras máis 
sólidas deste, que foi a publicación da revista Galeuzca, na cidade de Bos Aires, 
entre agosto de 1945 e xullo de 1946. O balance da alianza galeuzcana é difícil de 
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establecer porque inzaron manifestos e propostas, pero foron fracos os resultados. 
Os seus promotores, en especial Castelao, foron moi optimistas respecto deste 
pacto, mais as análises historiográficas actuais son claramente pesimistas. Desde 
a perspectiva catalá, o saldo é que «hi va haver més declaracions d’intencions que 
pràctica política», de modo que Galeuzca «no va tenir cap incidència significati-
va en la política de l’oposició antifranquista» (Morales 2008: 261). Para o exilio 
vasco, despois da aceptación da legalidade republicana representada polo goberno 
Giral e da caída do Consell catalán de Londres a finais de 1945, «Galeuzca esta-
ba sentenciada, al menos en sus planteamientos iniciales», malia as protestas de 
Castelao, «el más débil de los tres» dirixentes galeuzcanos (Jiménez de Aberasturi 
1999: 669). A estratexia política do goberno vasco no exilio xa mudara meses 
antes, coa sinatura do «Pacto de Baiona» entre diversas forzas políticas e sindicais 
vascas (marzo 1945), onde os nacionalistas xa renunciaran á autodeterminación 
(Pablo / Mees / Rodríguez Ranz 2001: II, 138).

A elaboración do acordo sobre Galeuzca foi tarefa lenta. Unha chea de rascu-
ños de textos programáticos, que non chegaron a ser asumidos cabalmente polos 
tres integrantes da alianza, foron redactados desde distintas capitais do exilio 
galeuzcano. Tamén se visualizou a irmandade galeuzcana nos numerosos mitins 
e banquetes realizados polas comunidades de exiliados en Bos Aires, Montevideo 
ou México, o mesmo que na propia Europa: en data tan cedeira como setembro 
de 1941, segundo lle contaría Pi i Sunyer a Aguirre (carta do 28.10.1941), os 
exiliados galeuzcanos celebraron a Diada catalá con «solidaridad vasco-catalana, 
junto con la estimada y valiosa adhesión gallega», que probablemente procedería 
do Castelao residente en Bos Aires (FCPiS, ca. 1, carp. 12). No ano 1943, como 
resultado do traballo dunha «ponencia vasco-catalana» en México, aínda se seguía 
a colocar como unha simple hipótese a incorporación de Galicia a unha futura 
«federación de estados» nos que Cataluña e o País Vasco deixaban aberta a porta, 
non obstante, «a Euskal Herrría e als Països Cataláns» (Morales 2008: 259). Os 
textos máis elaborados producíronse durante o ano 1944, no que se rexistran 
diversas propostas dos vascos Lizaso (en Londres) e Aldasoro (en Bos Aires), do 
catalán Batista i Roca (en Londres) e, finalmente, do pacto subscrito por Aguirre, 
Pi i Sunyer e Castelao en outubro de 1944, de acordo cun texto redactado por 
Serra i Moret e Castelao en Bos Aires (Estévez 1992: passim). O propio Castelao 
remitíalles aos galeguistas do interior, a finais de 1944, «copia do novo pacto de 
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Galeuzca, xa aprobado por nós e que para ser publicado soio agardamos o parecer 
do Consello catalán de Londres», dando por feito que sería un «pacto tripartito» 
subscrito «pol-os tres presidentes» (Castelao 2000: 472).

Os problemas non virían de Londres senón do propio lehendakari Aguirre, a 
quen Castelao nesta carta de 1944 consideraba «a mellor e máis nova capacida-
de política de toda Hespaña» (Id.: 473). A pesar dos telegramas cruzados entre 
os dirixentes galeuzcanos, o pacto non sería asinado máis que por dirixentes de 
segundo nivel, na cidade de México, o 22 de decembro de 1944. Por parte galega 
asinarían, como «delegados do Partido galeguista», Xan López Durá e Florencio 
Delgado Gurriarán. Pero é interesante destacar que o propio Aguirre desautorizou 
ese pacto como algo local, segundo un telegrama que lle envía a Pi i Sunyer en 
xaneiro de 1945: «Firma Galeuzca Mejico es carácter local entra (sic) alunos (sic) 
partidos sin intervención Gobierno. Abrazos. José Antonio Aguirre» (FCPiS, ca. 
1, carp. 12). O proxecto Galeuzca iniciaba unha nova ruta, que tería aínda certo 
percorrido no interior a través da presenza de dirixentes como Joseba Rezola ou 
Ramón Piñeiro na Alianza Nacional de Fuerzas Democráticas (ANFD), pero 
que xa estaba en parte desvirtuado polas conversas que esta plataforma interior 
mantiña cos monárquicos. Que a posición de Galeuzca era controvertida, tamén 
no interior, é claramente admitido nun texto redactado por Ramón Piñeiro en 
febreiro de 1945 («Situación actual de Galeuzca»), onde colocaba o problema en 
termos moi semellantes aos que sostiña Blanco-Amor en Bos Aires polas mesmas 
datas: «Representaría un grave error de cálculo el suponer que la simple fuerza 
política de Galeuzca basta para triunfar por sí sola contra la fuerza política del 
resto de España […]; el camino acertado es precisamente el contrario: tomar en 
conjunto el problema general de España y dentro de él situar y definir el nuestro» 
(Castro 2000: 140).

Esta apelación realista de Piñeiro revela non só que o seu pensamento está 
máis próximo ao do lehendakari Aguirre que ao de Castelao, senón que, meses 
antes de se producir a segunda convocatoria das Cortes republicanas en Méxi-
co e da formación do goberno Giral, as posicións de Galeuzca estaban xa moi 
debilitadas, talvez menos na súa estrutura organizativa que nos seus obxectivos 
políticos. A estratexia política de Galeuzca entraba nun terreo descoñecido. Na 
convocatoria das Cortes republicanas de xaneiro de 1945, a maioría dos depu-
tados galeuzcanos adoptara a decisión de non asistir, de acordo coas instrucións 
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de Pi i Sunyer, Irujo e Castelao (que non Irla nin Aguirre), pero, aínda así, unha 
parte dos deputados cataláns decidiu apostar por reforzar a súa alianza cos repu-
blicanos españois, o que arrefriou as posicións autodeterministas dos naciona-
listas vascos. Pola súa banda, a política do nacionalismo vasco comezaba a virar 
cara a posicións legalistas. O propio Aguirre dubidaba entre aliarse co Consell 
catalán de Londres ou coas posicións mantidas en Francia por Irla e Tarradellas, 
quen acababa de fundar a plataforma Solidaritat Catalana, promovendo unha 
posición favorable ao Estatuto de 1932 fronte ao confederalismo que mantiña 
o grupo catalán de Londres e moitas das «comunidades catalanas» de América 
(Morales 2008: 400 e ss.). Aguirre tampouco enganou a Castelao, a quen lle 
anuncia nunha carta de marzo de 1945 que chegara o momento de «participar 
en los grandes acontecimientos que se avecinan, prestando nuestro máximo con-
curso a la restauración republicana», isto é, que era preciso adoptar unha política 
de colaboración cos republicanos (aos que Castelao alcumaba despectivamente 
como «repúblicos») para botar auga no viño da estratexia de Prieto. Como diría 
poucos meses máis tarde Antoni M. Sbert, da Esquerra máis legalista, ao seu 
retorno da conferencia de San Francisco, «aliarnos amb els bascos i els gallecs [es] 
donar força al feixisme» (Jiménez de Aberasturi 1999: 665-668). Durante o resto 
do ano 1945 íase xogar unha importante partida para o futuro político do exilio. 
E, mentres Castelao e os seus amigos emigrantes de Bos Aires se lanzaban a unha 
campaña galeuzcana (viaxes de Prada pola América do Sur, publicación da revis-
ta Galeuzca, xestións para lograr a unión das forzas republicanas en México), a 
progresiva recuperación das institucións republicanas comezaría a erosionar a 
alianza dos nacionalismos periféricos e o seu peso no taboleiro político do exilio.

A debilidade política e organizativa de Galeuzca non impediu, porén, que 
este movemento lograse algúns éxitos moi notables. Un deles foi a publicación 
mensual, durante todo un ano, da revista do mesmo nome: Galeuzca. 
Galiza-Euzkadi-Catalunya, cuxo primeiro número está datado en agosto de 
1945. Os seus doce números, imprentados na cidade de Bos Aires e moi apoiados 
polos dirixentes galeuzcanos alí residentes (Castelao, Aldasoro, Serra i Moret), 
constitúen un indicador excelente do que significaba este movemento: unha 
alianza máis cultural que propiamente política. Os textos de carácter político non 
escasean nas páxinas dos seus doce números, pero o máis relevante son os artigos 
de fondo, de carácter histórico-cultural, que integran case todos os números da 
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publicación. Resulta ilustrativo comprobar que, alén de reproducir discursos ou 
mensaxes políticas de Castelao, Aldasoro ou Aguirre, as principais contribucións 
da revista estean dedicadas a cuestións como a historia altomedieval de Euzkadi 
(cinco artigos de Ildefonso de Gurruchaga), ao casarío vasco (catro artigos de 
Manuel de la Sota), á historia da Cataluña anterior a 1714 (catro artigos de Pere 
Mas) ou á historia antiga de Galicia, con tres artigos dun autor «tradicionalista» 
como Francisco Elías de Tejada e cun artigo do vello político liberal Manuel 
Portela Valladares sobre a Compostela medieval. Se Galeuzca nacera morta, 
como con tristura confesaría anos máis tarde o propio Castelao, tamén resulta 
evidente que nin o seu principal voceiro homónimo foi capaz de servir como 
unha plataforma do ideario galeuzcano naqueles momentos de tantas mudanzas, 
tanto no exilio como na política mundial. En realidade, se comparamos a revista 
Galeuzca con voceiros como A Nosa Terra ou o propio El Orensano, compróbase a 
boa calidade doutrinal dos seus artigos de fondo, recuperando textos de Eloy Luis 
André ou de Alexandre Bóveda ou acollendo lúcidos artigos de Lois Tobío ou de 
Vázquez de Calo, pero resulta ben patente a súa debilidade política.

Houbo algunhas tentativas ulteriores de restaurar esta publicación vinculada 
a unha proposta iberista cos portugueses, mais a idea non prosperou. Castelao, 
que daquela estaba en París, xestionou cos vascos Irujo e Lasarte a posibilidade 
de unir a revista porteña coa revista Iberia, que en Europa promovía Armando 
Cortesão, «alto funcionario de la Unesco», en palabras de Irujo a Aguirre nunha 
carta do 31.10.1946 (Fondo Irujo, 12399.pdf ). A idea era formar un comité de 
redacción composto por dous representantes cataláns (Pi i Sunyer e M. Santaló), 
vascos (Lasarte e Irujo), portugueses (Cortesão e Domingues dos Santos) e gale-
gos (Castelao, «mientras que no se diera con otro gallego que pudiera concurrir 
a esas reuniones»). O propio Irujo sostiña ante Aguirre que o proxecto desta 
Iberia/Galeuzca debería ser sostido economicamente polo goberno vasco: «Si 
nosotros no ayudamos, Iberia no saldrá». Foi o que aconteceu, o que demostra 
a debilidade política da estratexia Galeuzca no momento de maior presenza de 
ministros galeuzcanos no goberno do exilio. Meses máis tarde, estas posicións 
serían xa claramente inviables. Pero antes de que tivese lugar o bloqueo político 
da posición Galeuzca a partir a crise dos gobernos republicanos en 1947, imos 
ver a principal achega do exilio galego a todo aquel proceso, que foi o Consello 
de Galiza.
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FUNDACIÓN DO CONSELLO DE GALIZA

A idea de crear unha organización que amparase a acción política do exilio 
galeguista está implícita ou explicitamente formulada desde os tempos da Guerra 
Civil, despois de que a perda do territorio galego impedise na práctica a aplica-
ción do Estatuto de autonomía, a diferenza do que acontecera no caso vasco. Pero 
a súa aparición definitiva non se produce ata novembro de 1944, no epicentro da 
reconstrución de Galeuzca e tamén nos albores do novo mundo que a inminente 
fin da guerra mundial parecía abrir. Foi o terceiro pé da alianza Galeuzca, naci-
do algo tarde, pero que conseguiu converterse en referente, máis simbólico que 
efectivo, do que era a estratexia galeuzcana naquela altura histórica. Tres grandes 
problemas presenta a análise desta institución do exilio galego. O primeiro, ser 
unha creación tardía e de representatividade política limitada, o que non aforrou 
críticas e resistencias desde o seu propio momento fundacional. O segundo, o 
funcionamento interno do Consello de Galiza, os seus recursos e financiamento. 
E, o terceiro, a súa principal acción, que foi a integración de Galicia na defensa 
do réxime republicano, a loita por participar no seu primeiro goberno no exilio e 
o abandono deste por parte de Castelao en xaneiro-febreiro de 1947. Como pano 
de fondo está a relación do Consello de Galiza e do seu principal dirixente, Cas-
telao, cos galeguistas do interior e, nomeadamente, coa figura de Ramón Piñeiro, 
relación tecida de encontros e desacordos que son moi comúns na dinámica dos 
exiliados de calquera país, pero que no caso galego deron lugar a interpretacións 
totalmente maniqueas sobre o enfrontamento entre Castelao e Piñeiro (Garrido 
2009).

A adopción do nome de Consello para esta institución galega non foi tan evi-
dente como puidese parecer, pois houbo dúbidas entre adoptar o nome de Xunta 
e o de Consello, que parecía máis da época. Na experiencia do exilio existían 
institucións análogas, pois cataláns e vascos fundaran cadanseu Consello en 1940, 
como un medio de asegurar a continuidade dos antigos gobernos autonómicos e, 
alén diso, dotarse dun instrumento institucional para poder actuar ante o Foreign 
Office inglés, dado que, naquela altura, o Reino Unido representaba a principal 
resistencia aos ataques da Alemaña hitleriana. Era tamén unha forma de preparar 
o futuro peninsular, pois «tot depenía d’una cosa: que Franco entrés en la guerra», 
como diría algo máis tarde Batista i Roca (Morales 2008: 191). Máis relevante é 
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reparar na composición destes Consellos, dada a vontade dos seus impulsores de 
lograr unha notable representatividade político-territorial. No caso vasco é ben 
clara esa vontade, ao incorporar «las cinco delegaciones generales de Euzkadi» en 
Londres, Bos Aires, Caracas e México, alén de Francia: dos dez membros, catro 
residían en Bos Aires, aínda que só un deles pertencía a un partido non nacio-
nalista —Aldasoro, de Izquierda Republicana—, que exercería de vicepresidente 
desde Consello vasco e logo de membro do Goberno vasco (Jiménez de Aberas-
turi 1999: 345 e ss.). Esta institución, presidida por Irujo, duraría pouco máis 
do que durou a clandestinidade do lehendakari Aguirre, quen recuperou axiña a 
dirección da política vasca no exilio: «En el exterior no puede ni debe, ni habrá 
en política vasca otra dirección que yo no marque» (Morales 2008: 195). Esta 
era a mensaxe do lehendakari a Irujo en decembro de 1941, apenas dous meses 
despois de recuperar a súa liberdade de acción en América, cando aparece coa súa 
verdadeira identidade na fronteira brasileira-uruguaia en outubro daquel mesmo 
ano. No caso do Consell catalán, a súa representatividade política era tamén 
relativamente alta, ao formaren parte del militantes da Esquerra (Pi i Sunyer), de 
Acció Catalana (Bosch-Gimpera), do PSUC (Martorell), varios profesionais de 
prestixio, así como algúns nacionalistas radicais (Batista i Roca, Trueta). Pero o 
gran apoio desta organización do exilio catalán —e teatro dalgúns dos combates 
internos máis duros— foron as «comunidades catalanas» formadas en diversas 
cidades de América, nomeadamente en Bos Aires, Santiago de Chile, Bogotá, 
Nova York e México DF, por iniciativa do propio presidente do Consell, Carles Pi 
i Sunyer (Morales 2008: 197). Como vemos, as institucións vasca e catalá, aínda 
que fundadas en Europa e radicadas en Londres, loitaban por contar co soporte 
dos exiliados en América, que, con menor forza que no caso galego, tamén incor-
poraban a dirixentes das colectividades que emigraran antes da Guerra Civil.

Castelao seguirá un camiño inverso. Será en América e, basicamente, no Río 
da Prata onde concibe o Consello de Galiza e serán máis ben vellos emigrantes 
que propiamente exiliados os principais sostedores da institución. Castelao pen-
saba nunha institución parecida ao que logo resultou ser o Consello de Galiza 
desde que comezou os preparativos para dirixirse a Bos Aires. Na carta que lles 
escribe aos «irmáns de Bos Aires» (6.9.1939), na que acepta o convite que lle 
fan, alude a un «Consello ou Comité que se formase con irmáns desterrados en 
diferentes países», aínda que daquela descartase a súa formación por razóns de 
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operatividade, porque «no intre en que os destinos de Galiza e do Galeguismo 
poden depender de determiñacións súpetas e inaplazables non hai máis remedio 
que tronsar provisionalmente os modos democráticos que sempre foron a mellor 
gala do Partido» (Castelao 2000: 301). Ano e medio máis tarde, nunha carta a 
M. Meilán, volve insistir no asunto ao lle falar da necesidade de «crear algo en 
América», algo así como unha «entidade patriótica» (Castelao 2000: 357-358). 
Con todo, o que daquela preocupaba a Castelao era refundar o galeguismo entre 
os emigrados, para o que liquidou o Partido Galeguista e alentou a creación de 
Irmandades Galegas, desde A Habana a Bos Aires, como un instrumento para 
crear opinión galeguista, o que xustificaba o seu traballo político, como lle diría 
ao lehendakari Aguirre.

No que se refire á creación do Consello, Castelao pensaba, desde a súa con-
versión en xefe do galeguismo, nunha organización restrita que por veces deno-
minaba «comité», na que se acumulase «n-un home, ou en varios homes» a 
capacidade para tomar decisións. Catro anos máis tarde, ese comité chamaríase 
finalmente Consello de Galiza. Non sabemos a que se debe esta demora na apa-
rición do Consello, pois os seus catro membros fundadores (Castelao, Alonso 
Ríos, E. Villaverde e R. Suárez Picallo) levaban xa varios anos en Bos Aires ou 
Santiago de Chile, nin tampouco a razón de que os galeguistas de Bos Aires 
dirixidos por Castelao non tentasen imitar o que estaban a facer vascos e cataláns 
en Londres, que, ademais, fomentaron unha estreita relación coas comunidades 
de exiliados en América, o que debía ser ben coñecido para o propio Castelao, 
dadas as súas constantes relacións con Aldasoro, Lasarte, Serra i Moret ou Pelai 
Sala. Talvez a explicación máis acaída desta institucionalización do autonomismo 
galego ten que ver con razóns de oportunidade política, co final da guerra mun-
dial no horizonte e cun apoio explícito dos dirixentes vascos e cataláns sobre a 
necesidade de conformar unha estratexia galeuzcana. Pero tamén se pode explicar 
como resultado da madurez política e ideolóxica que estaba a acadar o exilio gale-
go, dadas as constantes reservas que vascos e cataláns viñan mostrando a respecto 
da «realidad adormecida de Galicia», como diría un Pi i Sunyer moi radical na 
primeira carta que lle escribe a Aguirre en outubro de 1941 (FCPiS, ca. 1, carp. 
12). Poucos anos máis tarde, en febreiro de 1944, o propio Aguirre comunica a 
Pi i Sunyer que para organizar «las nacionalidades periféricas» ante as manobras 
políticas do exilio en México DF e, nomeadamente, de Indalecio Prieto e a JEL, 
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era imprescindible contar co apoio de Galicia: «He animado mucho a Castelao 
para que constituya un Consejo o Junta que represente el sentir gallego», tal como 
lle contaba o vasco ao catalán (FCPiS, ca. 1, carp. 12). Contar co apoio galego 
significaba reforzar a estratexia de Galeuzca fronte á recuperación das institucións 
republicanas en México DF, movida pola reunión de importantes exiliados orga-
nizada na universidade da Habana en 1943 e pola constitución da JEL baixo a 
influencia de Indalecio Prieto.

Castelao non ouviu ás xordas a recomendación de Aguirre e comezou a tra-
ballar neste proxecto de «Consejo o Junta». O primeiro rascuño dunha institu-
ción semellante leva o nome de «Xunta de Galiza» e parece que foi redactado en 
Bos Aires e logo revisado en Montevideo, dado que aparecen corrixidas todas as 
referencias a Bos Aires coa engádega da capital uruguaia. Este rascuño chamado 
«Proposta» non está asinado, pero a súa redacción parece ser da propia man de 
Castelao, aínda que a súa inspiración foi atribuída a un emigrante e galeguista 
porteño, Fuco Regueira (Núñez Seixas 2011: 115). A estrutura desta Xunta non 
se separa moito do que acabaría por ser o Consello de Galiza: composición restri-
ta (cinco membros) e apelación directa aos emigrados que moran en Bos Aires e 
Montevideo, «cibdades veciñas que ben poden considerarse metrópoles da Galiza 
libre» e que xa alentaran a loita autonomista galega e o plebiscito do Estatuto en 
xuño de 1936. Alén diso, esta proposta reafirma a vinculación da causa galega 
coa democracia e coa legalidade republicana, e considérase unha plataforma para 
«levar ao mundo a voz dos galegos amordazados polo nazifeixismo». Os obxecti-
vos centrais desta Xunta están contidos nos seguintes treitos:

Que a coleitividade galega de Bós-Aires [e Montevideo] sempre se manifestou ardidamente 

partidaria do réxime democrático e que ansía o retorno â legalidade republicana de 

Hespaña, a través da liberdade de Galiza.

Compre crear un Órgao representativo de todol-os emigrados galegos de Bós-Aires [e 

Montevideo], que, a falla d-un auténtico Goberno de Galiza —porque o Estatuto non 

chegou a ser promulgado— [...]

Este órgao chamara-se «Xunta de Galiza» e compoñerase de cinco membros: un 

Presidente e catro Conselleiros. (FP-FRP)
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O seguinte paso dado por Castelao foi promover definitivamente a formación 
do Consello de Galiza. Con «absoluta reserva» comunícalle a Ramón Suárez Pica-
llo, residente en Santiago de Chile (carta do 20.4.1944), que «xa nos puxemos 
dacordo cós homes que representan a Euzcadi e Cataluña» para darlle expre-
sión político-institucional á idea de Galeuzca mediante a creación dun «Consello 
Nacional de Galiza», que facilite un pacto tripartito, «non de partidos, senón de 
gobernos», idea que na mesma altura lle confirma a Valentín Paz-Andrade, resi-
dente en Vigo, para que proceda a organizar o galeguismo no interior (Castelao 
2000: 420-426). Ao pouco tempo, en maio de 1944, Castelao viaxa a Monte-
video para se ver co seu amigo Lois Tobío, a quen lle leva algúns documentos e 
reportaxes de prensa: un número da revista Scrutator, ademais dun mapa do peso 
electoral das autonomías plebiscitadas antes da guerra e dun artigo político escrito 
durante a Guerra Civil («The True Basis of Peace in Spain»), no que se sostiña que 
os «rebeldes» franquistas colocarían fóra da lei «nove millóns de persoas dun total 
de vinte e catro millóns no Estado español», no caso de triunfar o seu proxecto de 
«estado totalitario español» (CCG-FD-LT). De regreso en Bos Aires, un entusias-
mado Castelao escríbelle a Tobío reiterando o moito que precisa do seu parecer 
de experto xurista: «Faime o favor de me mandar os esquemas que che pedín. 
Eso será ouro para min» (Castelao 2000: 427). Esta colaboración de Tobío está 
tamén confirmada nas súas memorias, nas que alude a que «falamos longo encol 
do tema […] e do xeito de lle dar unha forma legal» (Tobío 1994: 535), que non 
foi outra que a de considerar a institución como un «fideicomisariado» da von-
tade do pobo galego expresada no plebiscito estatutario de xuño do 1936. Entre 
Bos Aires e Montevideo comezou, pois, a se configurar a institución soñada por 
Castelao. Outros testemuños consideran, así mesmo, que foi importante o mul-
titudinario acto promovido por Manuel Puente e Francisco Regueira con motivo 
da publicación do Sempre en Galiza (2 de xullo de 1944) no que se apoiaría a idea 
de constituír un «Governo no exilio» (Abraira 1989: 156).

A elección dos deputados fundadores do Consello de Galiza veu determinada 
pola súa presenza na América do Sur e polo reiterado criterio de Castelao de vin-
cular a súa acción política coas colectividades emigradas. Alén do propio Caste-
lao, subscribiron a acta fundacional outros tres deputados residentes en Bos Aires 
ou en Santiago de Chile: un galeguista (Suárez Picallo), outro agrarista (Alonso 
Ríos) e un terceiro, republicano azañista (Elpidio Villaverde). Eran unha mino-
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ría no conxunto do exilio republicano galego, que contaba con cinco deputados 
residentes en México (Edmundo Lorenzo, Pedro Longueira, Alejandro Viana, 
Bibiano Osorio-Tafall, Ramón Fernández Mato), un nos EE. UU. (Emilio Gon-
zález López) e tres en Europa (Santiago Casares Quiroga, Manuel Portela Valla-
dares, José Calviño Domínguez), alén dalgúns que estaban aínda ocultos (Alfredo 
Somoza, Adriano Romero Cachinero). Tamén tiñan algunha actividade política 
no exilio varios galegos que foran elixidos noutras circunscricións (Alejandro 
Otero, M. Martínez-Risco) ou figuraban como ex-deputados pola provincia de 
Ourense (Alfonso Pazos Cid, Alfonso Quintana). En conxunto, no exilio estaban 
trece deputados dos corenta e nove elixidos nos comicios de febreiro de 1936, 
aínda que uns trinta pertencían a candidaturas encadradas na Fronte Popular. 
Parece obvio que non se trataba de asegurar unha representatividade política 
transversal para a nova institución, senón de reforzar a vinculación directa coas 
posicións galeguistas de Castelao e recoñecer o peso das colectividades emigrantes 
dos países do Río da Prata. A explicación que ofrece destes criterios ao lehendaka-
ri Aguirre é ben clara (carta do 12.6.1944): «El mismo día que se constituya el 
Consejo invitaremos a todos los diputados gallegos que se hallan refugiados en 
América a formar parte de él [...] y les advertiremos [...] que tendrán que renun-
ciar previamente, no a su ideología, pero si a la disciplina de cualquier partido no 
gallego al que pudieran estar afiliados» (Castelao 2000: 434). A consecuencia foi 
que, agás o republicano Alfredo Somoza —que chegou a América en 1948— e 
unha tépeda aceptación de Portela Valladares por medio dunha carta dirixida a 
Castelao, escrita coas mañas dun vello político, ningún deputado se incorporaría 
plenamente á disciplina do Consello de Galiza.

O Consello foi presentado formalmente o 15 de novembro de 1944 na cidade 
de Montevideo, para evitar conflitos co goberno arxentino: «Jamás rozaré con 
mis acciones las normas gubernativas de este país», advertira Castelao nun dis-
curso pronunciado o 2 de xullo de 1944, con motivo da homenaxe organizada 
pola publicación do Sempre en Galiza no hotel Claridge de Bos Aires (Anasagasti 
1985: 215). A acta de constitución, asinada polos xa mencionados catro deputa-
dos fundadores —que se definen como «os únicos deputados galegos que viven 
refuxiados en Sud-América»—, contén un programa político claramente adecua-
do á estratexia de Galeuzca. En primeiro lugar, a institución é definida como «un 
corpo de direición política para gardar, manter e defender a derradeira vontade 
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de Galiza…, que arrinca legalmente do Estatuto plebiscitado en 1936», o que 
xustifica a natureza do Consello como un «fideicomisariado» da vontade do pobo 
galego, que debe ser gardado polos catro deputados fundadores, aínda que «asis-
tidos por un estenso núcleo de emigrados galegos» residentes na «metrópole ideal 
dunha Galiza libre». En segundo lugar, adóptase unha posición autodeterminista 
pero «descartando de antemán o separatismo» e «abogando por unha unión pac-
cionada de todol-os povos diferentes de Hespaña, ou mellor dito, da Península», 
o que supón a defensa dun «Estado plurinacional republicano» en cuxa compo-
sición se acepte o principio de que «os povos sexan os verdadeiros suxeitos do 
dereito político», para garantir que a vontade política dos galegos, «unha ínfima 
minoría de votos no corpo político de toda España», non se vexa «indefectible-
mente vencida pol-o peso numérico dos votos non galegos». E, en terceiro lugar, 
acórdase «conferir a Presidencia do Consello de Galiza» a Castelao, «quen fica 
autorizado dende este intre para levar as negociacións de alianza cos Presidentes 
de Euzkadi e Cataluña, a fin de que Galiza entre, con propia persoalidade e triple 
forza, nunha concordia xeral hespañola, capaz de derrubar o réxime franquista e 
restablecer a liberdade en Hespaña».

Este documento, malia a súa brevidade, resume o pensamento de Castelao 
expresado no seu Sempre en Galiza e incorpora as posicións que viñan manten-
do os diversos dirixentes galeuzcanos, como pode comprobarse no epistolario 
de Castelao (carta a Aguirre do 29.11.1943) e nos discursos pronunciados en 
mitins como o de 1943 no estadio Centenario de Montevideo: rexeitamento dos 
límites impostos pola Constitución de 1931, estado plurinacional e república 
federal. Pero tiña tamén outro matiz que non lle pasa desapercibido ao cronista 
d’A Nosa Terra do acto de presentación da institución, que sinala que a acta fun-
dacional «emancipa os seus persoeiros da tutela dos partidos non galegos», para 
remachar que «esta é a chave da autodeterminación» (ANT, 433, dec. 1944, p. 
3). A constitución do Consello de Galiza supoñía, por tanto, a culminación do 
traballo político desenvolto por Castelao no marco das alianzas tecidas con vascos 
e cataláns nunha dirección nada «legalista» e moi «autodeterminista». De feito, a 
aparición do Consello estaba vinculada de forma directa co avance dos acordos de 
Galeuzca. Isto explica que a constitución do Consello de Galiza fose divulgada, en 
primeira instancia, mediante cablegramas enviados a Pi i Sunyer e J. A. Aguirre, 
ao presidente catalán Irla e mesmo a Josep Tarradellas (Castelao 2000: 451 e ss.), 
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así como aos galeguistas do interior e a outros correspondentes que estaban no 
exilio en México (López Durá), Chile (Xermán Vidal), pero tamén en Francia 
(Martínez-Risco, Portela Valladares). Tamén lles foi comunicado, nunha carta 
escrita en termos semellantes ao resto dos seus correspondentes, aos demócratas 
portugueses Jaime Cortesão, Moura Pinto e Morais, que moraban no Río de 
Xaneiro (carta do 11.12.1944). A actividade epistolar de Castelao naquelas sema-
nas posteriores á fundación do Consello é frenética, o que aproveita para fixar as 
bases doutrinais da acción galeguista no contexto da previsible recuperación das 
institucións de goberno da República e do papel que debe desempeñar a alianza 
Galeuzca. Nestas cartas persoais, Castelao insistía na idea de que o Consello de 
Galiza «viene a satisfacer una necesidad largamente sentida», que era como unha 
expresión política do proxecto global de Galeuzca. Era unha estratexia pensada 
para intervir directamente na política do exilio, fronte á posibilidade de que 
se reconstruísen as institucións de goberno (convocatoria de Cortes e forma-
ción dun novo goberno), na que o papel de Galeuzca debería aspirar a tratar cos 
republicanos «de potencia a potencia, prevalecidos de que sin nosotros no van a 
ninguna parte», como lle dicía Castelao a Aguirre aos poucos días de se constituír 
o Consello de Galiza. Nunha longa carta aos galeguistas do interior, Castelao 
tamén lles daba conta da nova institución e reiteraba puntos doutrinais que viña 
sostendo desde anos antes, especialmente no que se refire á «estructura do futuro 
Estado», definido como «plurinacional», no que o papel do galeguismo se define 
como «o único ideial que pode salvar a Galiza senon tamén a Hespaña» (Castelao 
2000: 480-481).

A intención de Castelao, como lle revela a López Durá (México DF), era inter-
pelar ao resto de deputados galegos que estaban no exilio americano, para lograr 
a súa incorporación ao Consello de Galiza, así como aos deputados residentes en 
Europa. De modo un pouco inxenuo, pensaba que poderían adherirse á dinámica 
do Consello, pero das propias palabras de Castelao dedúcese que carecía de con-
tacto directo cos seus compañeiros parlamentarios, ata o punto de non saber nin 
o enderezo para lles escribir, confiando a López Durá esta tarefa na capital azteca. 
Isto explica que a acollida prestada a esta nova institución por parte do exilio 
republicano galego en México (onde residía a maior parte dos deputados galegos) 
fose moi desfavorable, con críticas que deixaron algún rastro escrito. Tamén foi 
desigual a recepción do Consello por parte dos emigrantes e dos emigrados por-
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teños. Mentres que A Nosa Terra, voceiro da Irmandade Galega, dedicaba páxinas 
enteiras a glosar a importancia e obxectivos do Consello, no xornal Galicia da 
FSG (2.12.1944) despachábase o asunto con este encabezamento á publicación 
da acta fundacional da institución: «En Montevideo se ha constituido el Consejo 
de Galicia integrado por cuatro diputados gallegos, según se refiere en la nota que 
gustosos publicamos». Máis frialdade, imposible.

Entre as críticas máis severas están, desde logo, as producidas en México. 
Pode servir de exemplo a carta dirixida a Castelao, sen datar, pero situable clara-
mente a finais do ano 1944, que obra entre os papeis de Luís Soto e que parece 
estar redactada con posicións próximas ás defendidas polo PCE (AHPO-FS, ca. 
14.637, carp. 111), aínda que non consta se lle foi remitida ao seu destinatario. 
O texto, escrito en castelán, concentra as súas críticas no feito de que o Consello 
«Nacional» de Galicia non sexa «una organización de lucha y de combate» para 
apoiar «el combate de los guerrilleros, la resistencia de los campesinos, el sabo-
taje y la lucha de los obreros y los marinos» que, a xuízo do autor, converten a 
terra galega en «una de las trincheras antifranquistas más poderosas de España». 
Rexeita asemade o exclusivismo de que os fundadores sexan só «cuatro diputados 
gallegos» e lamenta a subestimación que o Consello de Galiza fai dos partidos e 
organizacións políticas e que non se tivesen en conta as organizacións que operan 
en Europa, tanto no interior («Unión Nacional») como en Francia («Frente Libe-
rador Gallego»). En suma, a esencia da crítica está na parcialidade da composi-
ción do Consello de Galiza e non tanto nos obxectivos fortes deste, como o reco-
ñecemento de «los derechos de autodeterminación de los pueblos», que o autor 
desta epístola acepta plenamente, así como o texto estatutario plebiscitado en 
1936. Conclúe a carta cunha apelación á amizade con Castelao, da que ademais 
ten constancia a través de «el amigo Prada» e coa petición de realizar na cidade da 
Habana «una reunión continental con todos los diputados gallegos elegidos en el 
año de 1936» para lograr un «verdadero Consejo Nacional de Galicia».

Como pode verse, a crítica comunista do recente Consello de Galiza era tanto 
de forma como de fondo. Algunhas destas críticas serían feitas un ano máis tarde 
polo Bloque Repubricán Nazonal Galego (BRNG), fundado en Tolosa en decem-
bro de 1945, presidido por M. Portela Valladares e inspirado por Enrique Líster, 
cuxa aparición se pode entender como unha alternativa ao propio Consello de 
Galiza, dada a pluralidade política que o caracterizaba e a súa autodefinición como 
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un «Consejo General de Galicia», en palabras do propio Líster (Gómez Rivas 
2006: 295-299). Pero esta organización non chegou a descualificar a institución 
comandada por Castelao. Moito máis aceda foi a crítica realizada por un grupo de 
México, autotitulado «Voces socialistas desde México», e asinada por deputados 
elixidos en 1936 (Otero, Quintana, Longueira) e por antigos dirixentes sindicais 
en Galicia (Porteiro, Serantes, Rúa). O texto deste manifesto foi enviado por 
Delgado Gurriarán a V. Paz-Andrade con ocasión da redacción da biografía de 
Castelao, o que explica que obre entre os seus fondos epistolares (CCG-FD-PA). 
A súa elaboración parece ser movida pola pretensión de Castelao de se incorporar 
ao Goberno republicano formado en México a partir da celebración das Cortes 
desde agosto de 1945. As críticas ao Consello de Galiza e ao propio Castelao son 
directas e carentes da elegancia esperada de colegas parlamentarios, pois falan do 
«autotitulado Consejo de Galicia» e da «personal ambición» de Castelao, ao que 
despachan despectivamente como «codicioso dibujante rianxeiro». Alén deste ton 
pouco temperado, o fondo da cuestión está na denuncia da marxinación que o 
Consello de Galiza fai dos «gallegos socialistas», que se reivindican como actores 
importantes da «elaboración y triunfo del Estatuto plebiscitado en nuestra tierra 
el 28 de junio de 1936». Os ecos deste manifesto socialista chegaron lonxe pois no 
xornal La Prensa de Nova York un lector «antiseparatista» afirma ter no seu poder 
«un manifiesto firmado por sesenta ilustres gallegos en el exilio, desautorizando 
por completo la actuación del dibujante Castelao» (Comín Colomer 2009: 274). 
Non estraña que, nun texto posterior, Castelao acusase este golpe cualificando 
aquel manifesto como «un folleto cheo de inxurias e calumnias» (Castro 2000: 
300), aínda que era evidente tamén que, con menos carraxe, pensaban o mesmo 
do Consello de Galiza outros republicanos galegos como Viana Esperón, de quen 
o rianxeiro diría, a propósito do seu mutismo nas Cortes de México, que «como 
galego é unha calamidade» (Castelao 2000: 570).

Porén, o problema principal con que se encontrou o Consello de Galiza non 
foron estas críticas que, en parte, tamén serían asumidas por algúns exiliados 
porteños, como Núñez Búa ou Luís Seoane, por entidades como a FGS e, por 
outras razóns, tamén polos galeguistas do interior. O máis relevante foi a viraxe 
que se estaba a producir, xa desde finais de 1944, no seo de Galeuzca e do seu 
principal valedor, que era o vasco Aguirre, a quen alerta Castelao nunha carta 
do 3 de xaneiro de 1945 sobre o feito de que a constitución do Consello de 

47

O CONSELLO DE GALIZA NA ESTRATEXIA DOS EXILIOS IBÉRICOS, 1939-1950

47



Galiza estaba vinculada directamente coa sinatura do novo pacto de Galeuzca, 
pero «así como el Consejo Gallego salió a la luz y marcha viento en popa, no 
así la publicación del pacto tripartito, que se viene aplazando por causas que 
desconozco» (Castelao 2000: 489 e ss.). O pacto foi adiado ad kalendas graecas 
pola decisión do propio Aguirre e polos conflitos internos das institucións e 
partidos republicanos de Cataluña —Pi i Sunyer e Batista i Roca contra Irla e 
Tarradellas—, pero o que revela esta queixa é a viraxe que se comezaba a dar 
na estratexia global de Galeuzca, que, como vimos antes, dependía moi direc-
tamente do impulso vasco. Neste sentido debe entenderse o acordo tomado 
nunha sesión do Consello organizada en Montevideo en marzo de 1945, segun-
do o que, á vista da «situación reinante» na España franquista e das «circuns-
tancias por que atraviesan las relaciones de los políticos exiliados», os membros 
do Consello de Galiza reiteran a súa «estrecha compenetración con el Gobierno 
Vasco y las Fuerzas Organizadas de Cataluña» e alegan non ter responsabilidade 
sobre as «desavenencias republicanas», impropias do «momento histórico» que 
estaba a vivir o exilio (El Orensano, 7.4.1945 e IGI-Fondo Cupeiro, carp. 2). 
Esta afirmación alude á forte división existente no seo do exilio catalán, pero 
tamén parece unha chamada de atención sobre as dificultades existentes en 
México para reconstruír as institucións representativas e de goberno, despois do 
fracaso da convocatoria de Cortes a principios de 1945, que o propio Consello 
de Galiza recusara explicitamente. Galeuzca seguía viva, pero debía camiñar por 
carreiros distintos aos previstos nos anos anteriores.

ORGANIZACIÓN E RECURSOS DO CONSELLO DE GALIZA

Retornemos a Castelao e á súa percepción de que o Consello de Galiza nave-
gaba a toda vela. Podía ter razón o presidente rianxeiro desde a perspectiva 
propiamente local de Bos Aires e Montevideo. Pero a súa estrutura organizativa 
e os recursos materiais de que dispuña non estaban para moitas alegrías. Por 
iso, a constante invocación de Castelao sobre a homologación do Consello cos 
gobernos vasco e catalán non deixa de ser un wishful thinking desprovisto de 
todo realismo. Nas memorias dalgún dos sostedores do Consello, como Manuel 
Meilán, cando é preguntado por se aquel era «coma quen, un goberno no exilio», 
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a súa resposta é contundente: «Non, non era iso. O que se pretendía era manter 
viva a representatividade electoral lexítima dos deputados no exilio e traballar 
nas institucións da República para consolidar o proceso autonómico iniciado» 
(Samuelle 1993: 137). En realidade, o Consello de Galiza non podía inventar de 
repente unha estrutura de goberno que vascos e cataláns botaran a andar durante 
a etapa republicana e mantiveran logo no exilio, malia a duplicidade organizativa 
que en certos momentos ambos tiveran en Londres. En América non xurdiu, 
por parte de Castelao, nada parecido aos Consellos vasco e catalán de 1940, 
de modo que o nacemento do Consello galego foi máis ben un resultado da 
estratexia de Galeuzca que unha expresión da capacidade organizativa do exilio 
galego, que en moi curta medida aceptaba as posicións políticas do pensamento 
político de Castelao, tanto desde o campo socialista como do republicano e do 
socialista ou sindicalista. Neste sentido, a gran vantaxe do Consello de Galiza foi 
crear unha imaxe de marca, coa súa bandeira e co seu logotipo que, decontado, 
comezou a figurar na correspondencia oficial emitida desde Bos Aires, e unha 
certa capacidade para homologarse formalmente como un dos «tres gobernos» 
a que de continuo facía referencia Castelao. De todas as formas, cos recursos de 
que dispoñía, poderiamos soster que os exiliados galegos porteños, coa impaga-
ble axuda dos emigrantes, lograron erguer un referente institucional onde non 
había nada, nun lugar que se volvía excéntrico canto máis se aproximaba o final 
da guerra mundial.

Comecemos polo máis elemental, que é a súa estrutura organizativa. A dife-
renza do caso vasco, o Consello de Galiza carecía de locais propios e a súa rede 
de delegacións era moito menor do que lograron ter tanto vascos como cataláns. 
En realidade, nesta primeira fase, o Consello tiña delegacións con algunha orga-
nización en Montevideo, México e Santiago de Chile, alén de representantes 
a título persoal en Cuba (X. Álvarez Gallego), Nova York (E. González López) 
ou Porto Rico (Sebastián González), pero non logrou naquela altura constituír 
unha delegación en Europa, ata que se incorporase a familia Alvajar a finais 
dos anos cincuenta. Unha forma de superar estas limitacións era aproveitar a 
mobilidade que, por razóns profesionais, tiñan para visitar gran parte do con-
tinente americano (e mesmo España) algúns profesionais como Rodolfo Prada, 
representante dos laboratorios do Dr. Andreu. El era «o noso Prada», quen 
durante os anos 1944 e 1946 levaría a cabo varias xiras en calidade, segundo 
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Castelao, de «embaixador do Consello de Galiza» (Castro 2000: 83). Nos meses 
de setembro-outubro de 1945, Prada realiza un amplo «periplo» por toda a 
América hispana, desde Chile ata México, pasando por Venezuela, Colombia 
e Cuba, que o xornal A Nosa Terra alcumou como propio dun «San Paulo 
de Galeuzca» (ANT, 434, p. 2). Naquel periplo, que se parecía vagamente ás 
xiras que fixeran tempo atrás algúns líderes do exilio (Aguirre, Martínez Barrio, 
Prieto…) mantivo contactos políticos con catalanistas (Sbert ou Santaló) e con 
republicanos e socialistas (Martínez Barrio ou Jiménez de Asúa), pero os seus 
resultados foron máis propios de quen difunde as súas propostas que de quen 
lograr atraer ao seu terreo os interlocutores contactados. Prada regresou «encan-
tado» da viaxe, no sentir de Castelao (Castelao 2000: 493), pero o seu interlo-
cutor, que era Aguirre, non mudou a súa posición. Con todo, como resultado 
destas viaxes e do traballo epistolar de Castelao, o Consello logrou erguer unha 
rede de correspondentes e delegados que se manterían, de forma intermitente, 
durante moitos anos. Así invita a Xermán Vidal a facerse cargo da delegación en 
Chile, onde debería apoiar o labor de Suárez Picallo; a López Durá en México; 
a Silvio Santiago en Caracas, e, naturalmente, reforzouse a vinculación con 
Montevideo mediante a creación dunha «Segredaria» que debería actuar como 
domicilio social do Consello de Galiza, polas comodidades que ofrecía a capital 
uruguaia. Tamén terían un delegado en Lisboa (Manoel Fernandes), así como as 
necesarias relacións cos galeguistas do interior, centralizadas en Vigo na persoa 
de Fernández del Riego. Con algo de fachenda isto é o que Castelao lles conta 
aos galeguistas do interior en marzo de 1945:

Chegou Prada do seu percorrido por toda América. Realizou unha inxente laboura a prol 

da organización galeguista e do entendimento con vascos e cataláns. Hoxe contamos 

con grupos en moitos países. En Cuba con moita forza, que ourenta e dirixe Alvarez 

Gallego. En Chile está Picallo traballando ben e manténdose en pé. Sebastián González 

está en Porto Rico, sen núcleo de galegos. Temos un bó grupo en Venezuela. Illa Couto 

[Ramiro] represéntanos en Bogotá. Etc. Etc. Todo vai moi ben […]. En México, a nosa 

Delegación está presidida por López Durá e Delgado Gurriarán, que firmaron o pacto 

local de Galeuzka e manteñen a triple alianza a moita outura […]. Será moi posible 

que dentro de tres meses saia para Portugal un Delegado do Consello –persoa de moito 

empuxe– que se porá en relación con vós. (Castro 2000: 161)
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En canto ao goberno interior do Consello, non consta que tivese un apoio de 
carácter administrativo estable. Nos gastos que a Comisión pro-Consello reco-
ñece, figuran apenas algúns pagos de salarios durante sete ou oito meses a «Váz-
quez», que debe ser Xosé Rodríguez «Vázquez de Calo», moi vinculado naquela 
altura a Manuel Puente e que exercía asemade como secretario da Irmandade 
Galega de Bos Aires. Tamén era un frecuente colaborador d’A Nosa Terra, onde 
publica nada menos que dez artigos entre xullo de 1944 e outubro de 1945, aínda 
que a partir de mediados do ano 1945 xa non é mencionado como tal nos libros 
do Consello. Parece evidente que a presenza de «Vázquez de Calo» se explica pola 
súa relación con Manuel Puente. Na fotografía do banquete ofrecido na casa de 
Puente a Castelao con motivo da fundación do Consello de Galiza (publicada n’A 
Nosa Terra, 433, dec. 1944, p. 6), Vázquez figura en primeiro plano e, ademais, 
esta é unha das poucas fotos orixinais que conservaría a súa familia daqueles 
tempos de exiliado en Bos Aires. Anos máis tarde, aparece nas actas do Consello 
un segundo apoio administrativo, confiado a G. Frieiro, sen maior información 
sobre a súa identidade.

O Consello de Galiza non tivo tampouco unha sede representativa. A casa 
de Manuel Puente era o lugar habitual de reunión dos seus membros e dos dele-
gados exteriores cando viaxaban a Bos Aires, que xeralmente era «aos sábados», 
como lembrarían anos despois asistentes habituais como M. Meilán ou Abraira: 
«O Consello de Galiza mantinha reunions semanais com um grupo de cola-
boradores. Realizávam-se os sábados pola tarde na casa de D. Manuel Puente, 
numha sala que ainda hoje está como entom» (Abraira 1989: 161). A casa de 
Puente, na porteña avenida Ribadavia, tamén acollía as reunións da Irmandade 
Galega e foi lugar de realización de banquetes en datas simbólicas da institución. 
Alí tamén estaba o arquivo do Consello de Galiza, que infelizmente o paso por 
diversas mans foi mirrando ou fragmentando (Daniel Calzado, Bieito Cupeiro, 
Valentín Fernández...). Isto explica que non se conserven na súa integridade as 
actas das reunións nin outro tipo de documentación ou correspondencia, agás 
a producida polo propio Castelao e outros dirixentes galeguistas. Pola contra, 
a documentación referente ao Consello de Galiza é moito máis copiosa para a 
súa segunda etapa (a partir de 1959-1960) que para a correspondente á presi-
dencia real de Castelao, o que non cadra ben coa súa repercusión política. Pode 
tirarse, con todo, algunha información útil dunha carpeta titulada «Consello de 
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Galiza», con datos económicos de ingresos e gastos, seguida de quince follas en 
que se resumen «Aitas de Reunións Oficiaes», que foi depositada no Parlamento 
de Galicia, procedente da familia de Daniel Calzado. Existen algunhas outras 
fontes, máis extensas e con mellor apoio epistolar, que corresponden aos anos 
sesenta e setenta, agrupadas no fondo Xavier Alvajar, procedente da delegación 
de París (Arquivo Municipal de Betanzos), ou no fondo, parcialmente repetido, 
traído desde Bos Aires por Bieito Cupeiro, que foi entregado a Isaac Díaz Pardo 
e depositado no antigo Instituto Galego de Información. As «Aitas», breves e 
pouco formais, corresponden á segunda xeira do Consello, mentres que os datos 
económicos, sendo tamén moi sumarios, cobren practicamente toda a vida activa 
do Consello, tanto na fase fundacional, na que Puente e o seu grupo mantiña 
o control sobre a institución, como na época en que se incorporou unha nova 
xeración de dirixentes (Valentín Fernández, Fiz Fernández, Cupeiro…). Natu-
ralmente, os datos que se dan deseguido tamén se benefician doutras fontes de 
información procedentes dos propios epistolarios dos protagonistas (Castelao, 
Prada, Abraira, Puente, Tobío, Paz-Andrade, Del Riego…) e da prensa coetánea, 
nomeadamente A Nosa Terra.

Unha imaxe sumaria da estrutura institucional do Consello de Galiza e dos 
seus recursos pode configurarse a través da «Comisión de Contribuintes pro-
Consello de Galiza», ese grupo constituído por «uns cantos homes ricos», en 
expresión de Castelao (Castelao 2000: 556). No libro desta Comisión figuran 
os nomes dos contribuíntes, cantidades que achegan mensual ou anualmente 
e unha moi desigual relación de gastos cargados na partida de ingresos. Como 
pode verse no cadro 1, a contabilidade levada durante os anos de presidencia de 
Castelao identifica o núcleo duro dos sostedores económicos da institución e 
que, en parte, tamén coincide co grupo que acordou ocuparse dos gastos persoais 
do matrimonio Castelao, a xulgar polas referencias, moi posteriores, de Xosé B. 
Abraira. A contribución de Manuel Puente, un emigrante orixinario de Salva-
terra, republicano e presidente da Cámara de Comercio Española Republicana, 
con negocios comerciais na distribución de xoiaría, foi a máis importante en todo 
este período. A súa posición respondería á cualificación de «rico» que emprega 
Castelao e, desde logo, Puente responde á imaxe de valedor ou mecenas entre 
exiliados, tanto na colectividade emigrante de Bos Aires como na Galicia euro-
pea (lembremos a Historia de Galiza encomendada a Otero Pedrayo en 1947). 
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Puente ocupaba tamén a presidencia da Irmandade Galega e foi o organizador 
de grandes mitins políticos, como o que tivo lugar en Montevideo en xuño de 
1945 para conmemorar o noveno aniversario do plebiscito do Estatuto, ao que 
se desprazaron máis de duascentas persoas desde a capital arxentina. As achegas 
de Puente «pro-Consello de Galiza» non eran moi elevadas, pero mantivéronse 
estables no primeiro lugar de todos os contribuíntes —ata a súa separación do 
Consello a fins da década dos cincuenta— e supoñían algo máis da cuarta parte 
do total dos ingresos que recadaba a Comisión, o que explica que sexa conside-
rado nas referencias xornalísticas como presidente da «Comisión de Facenda» do 
Consello e como tal actúa en moitos banquetes e «xantares patrióticos» (ANT, 
466, dec. 1948). Tamén figuraba como principal apoio económico do voceiro 
A Nosa Terra, como mostran as axudas reunidas en 1949, das que, de 3402 pesos, 
mil corresponden á Irmandade Galega e cincocentos pesos son achegados polo 
propio Puente (ANT, 468, maio 1949).

Un segundo grupo de valedores do Consello axuntaba cantidades claramente 
menores, pero significativas, como é o caso de Xesús Porto, Perfecto López, Xosé 
María Cascallar e Claudio Fernández, que eran todos eles emigrantes con boa 
posición económica debida á súa condición de representantes de grandes firmas 
farmacéuticas ou automobilísticas (Mercedes Benz, Dodge…). Outro grupo de 
menor relevancia económica nas cotas achegadas que, porén, non concorda coa 
súa importancia política e coa súa actividade nas sociedades galegas. É o caso de 
Alonso Pérez, presidente da sociedade mercantil «Alborada», que xestionaba o 
patrimonio da FSG, e nomeadamente de Xosé B. Abraira e Rodolfo Prada, cuxas 
mínimas achegas deben estar compensadas polas cotas que con Puente e «uns 
vinte» galeguistas de Arxentina e de Uruguai destinaban «para ajuda de Castelao» 
(carta a Díaz Pardo de 1.8.1986), distribuídas da seguinte maneira: da Irman-
dade de Montevideo (catro persoas), de Rosario (dúas), de Mendoza (dúas), «os 
demais éramos todos de Buenos Aires». En palabras de Abraira «Isto levou-se no 
mais rigoroso segredo. Durante anos ninguén soubo de que vivía o matrimonio 
ilustre» (CCG-FD-XA) e esta solidariedade mantívose durante vinte e oito anos, 
ata a morte de Virxinia Pereira, viúva de Castelao. Noticias posteriores, como as 
ofrecidas por Manuel Meilán, residente en Montevideo desde os anos corenta, 
confirman claramente esta decisión de asumir o apoio económico privado ao 
matrimonio Castelao:
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Acordamos constituir dous grupos privados de persoas, un en Uruguai e outro na 

Arxentina. A única condición que se puxo é que tódolos que participasemos naquela axuda 

debiamos ser galeguistas probados e que non se soubese publicamente que estabamos a 

colaborar na mantenza de Castelao. Levouse todo con tanto segredo que os da Arxentina 

non sabían sequera que existiamos. (Samuelle 1993: 92)

Estas informacións de Abraira e de Meilán permiten sospeitar que as doce 
persoas residentes en Bos Aires deben coincidir, no esencial, coas que se integran 
na comisión de contribuíntes. Fúndase esta sospeita no feito de que este 
reducido elenco de membros da Comisión pro-Consello non se corresponde 
coa enorme capacidade de convocatoria que tiña Castelao e, por extensión, o 
Consello de Galiza naqueles anos. Nos mitins e banquetes que con frecuencia 
organizaban —en certo modo, como substitutivos de reunións formais da 
propia institución—, a nómina de participantes era moi elevada pero, sobre 
todo, había nomes que as referencias de prensa salientan constantemente e que, 
en cambio, non aparecen nesta documentación interna do Consello de Galiza. 
Por iso, cómpre chamar a atención tamén sobre os nomes que non figuran 
nesta Comisión pro-Consello. E entre eles hai algúns ben significativos, que 
encontramos, por exemplo, no banquete que convoca Puente para celebrar 
a fundación do Consello. Ademais do anfitrión, fundadores do Consello e 
membros da «Comisión de Facenda», aparecen como comensais R. Rey Baltar 
e J. R. Vázquez, vinculados á Irmandade Galega; os presidentes do Centro 
Galego e dos centros provinciais; G. Sánchez Guisande, frecuente orador 
naqueles banquetes; Francisco Regueira, director d’ A Nosa Terra —de quen se 
desfaría en eloxios Otero Pedrayo no seu libro Polos vieiros da saudade—; ou 
Xosé Núñez Búa, residente en La Plata, pero moi activo nos medios societarios 
e políticos porteños. Isto permite supoñer que o apoio ao Consello de Galiza 
entre a colectividade debía ser moito máis sólido do que dá a entender este 
reducido número de contribuíntes. En todo caso, a distinción entre o propio 
Consello e esta Comisión de Facenda foi mantida por M. Puente como un sinal 
de identidade da institución fundada por Castelao. Así o sostiña no discurso 
pronunciado en decembro de 1948, no «xantar patriótico» ofrecido por Castelao 
«aos que enoutecen o nome da nosa Terra», no que seguen a figurar os mesmos 
fundadores, coa excepción de Daniel Calzado:
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Como presidente da Comisión de Facenda está autorizado para decir que endexamais o 

Consello [de Galiza] recibeu diñeiro. A Comisión é a única que o manexa e a que finanza 

os proieitos que o Consello somete á súa aprobación. Deste xeito, o Consello de Galiza é 

dunha pureza e dunha diñidade que pode servir de exemplo a todos […]. Agradeceu aos 

seus compañeiros de Comisión a axuda valiosa que prestan á causa galega, nomeándoos 

para que sexan coñecidos e alabados. (ANT, 466, dec. 1948)

Cadro 1. Membros da Comisión de Contribuíntes pro-Consello de Galiza (1944-1950)  

(valores en pesos arxentinos)

Nome Cota anual

Manuel Puente (Presidente da Comisión) 1200

José B. Abraira (Secretario)  120

Antonio Alonso Pérez (Tesoureiro)   240

Jesús Porto (Pro Tesoureiro)   600 

Perfecto López   600

José María Cascallar   600

Claudio Fernández   600

Rodolfo Prada   300

José S. Rodríguez   240

Faustino Iglesias   120

Daniel Calzado (*)   240

Alfredo Magdalena   120 

Total ingresos regulares anuais    4980

Ingresos extraordinarios (1947), de seis centros societarios (Federación,  

Centros Coruñés, Lucense, Orensano, Pontevedrés, Corcubión 150 pesos

(*) Deixa de cotizar en xuño de 1946

Fonte: Consello de Galiza. Comisión de Contribuíntes pro-Consello de Galiza. Arquivo do Parlamen-

to de Galicia, Santiago de Compostela, fols. 100-121. Elaboración propia.

Esta Comisión, con algunhas alteracións menores, mantense estable ata o ano 
1959, cando ten lugar unha profunda reorganización do Consello, que supón 
o abandono de parte do núcleo duro formado en tempos de Castelao: Puente, 
Prada, Abraira, aínda que continúan dous dos fundadores, Alonso Ríos e Suárez 
Picallo, ademais doutros membros de primeira hora, como Antón Alonso Pérez. 
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As cantidades pagadas por cada contribuínte mantéñense nominalmente fixas ata 
1954, aínda que a desvalorización monetaria comezou a ser importante a partir 
de 1948-1949, cando pasou o valor en dólares de 4,20 pesos (xaneiro de 1945 a 
1948) a 15,20 en 1950. De acordo coas informacións impresionistas que o viaxei-
ro Otero Pedrayo lle dá á súa nai durante a estadía en Bos Aires nos meses de xullo 
e agosto de 1947, o peso arxentino valía tres pesetas españolas e a estadía com-
pleta no hotel tiña o prezo de 62 pesos, que eran 180 pesetas «al cambio oficial», 
e engade que «la comida es un poco más barata que en España» (Otero Pedrayo 
2007). Como termo de comparación, podería dicirse que os membros da socieda-
de Legionarios Civiles de Franco, fundada en 1937 en Bos Aires, tiñan como cota 
cantidades «cercanas a los cien pesos» e que algún dos próceres máis entusiastas 
entregaba quiñentos pesos (Velasco-Martínez 2015: 79, 91). En todo caso, esta 
contribución económica —que anualmente apenas chegaba aos mil dólares— 
non permitía facer moitos gastos, como imos ver decontado. En comparanza 
cos recursos que tiveron as diversas institucións do exilio (SERE ou JARE, así 
como Comité Técnico de Ayuda a los Republicanos Españoles [CTARE]) ou os 
gobernos plenamente constituídos (o vasco e o republicano), os diñeiros do Con-
sello de Galiza tiñan un montante verdadeiramente liliputiense (Herrerín 2007). 
A distribución dos fondos económicos polo goberno Giral a partidos, ministros 
e gobernos autónomos foi un dos seus grandes cabalos de batalla. Pero alén das 
retesías por este motivo, abonde saber que aquel goberno propuxo, nunha sesión 
á que asistiu Castelao, contada por Irujo a Pi (carta do 9.10.1946), a partida de 
«un millón de francos mensuales» para os gobernos catalán e vasco e as súas dele-
gacións, o que segundo os cálculos de Irujo debería supoñer uns 40 000 «pesos 
mejicanos o dólares que es lo mismo» (FCPiS, ca. 11, carp. 351). Non consta 
ningún ingreso desta procedencia nos documentos do Consello de Galiza.

O capítulo de gastos desta Comisión é o que revela máis claramente o tipo de 
actividades desenvolvidas polo Consello de Galiza. A contabilidade non é moi 
elaborada e presenta mesmo algúns datos algo confusos. Tampouco se rexistran 
datos de forma sistemática e minguan fortemente a partir de finais do ano 1947, 
o que se corresponde co retorno de Castelao de París e co devalo político da 
estratexia de Galeuzca. Alén diso, aparecen de cando en vez aboamentos a mem-
bros da Comisión que deben corresponder ao que hoxe chamamos «gastos que 
xustificar», así como cantidades menores que non son periódicas nin moi eleva-
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das. Identificamos, non obstante, dez rubros nos que estes gastos teñen mención 
expresa da súa finalidade, o que permite advertir que no conxunto deste cinco 
anos sobrancean os gastos salariais; os relativos ás delegacións do Consello en 
Santiago de Chile, México, Montevideo ou, aparentemente, dos galeguistas do 
interior (F. Fernández del Riego); unha subvención periódica á revista Galeuzca; 
gastos debidos a cablegramas e algunha conferencia telefónica con Castelao cando 
estaba en París, alén doutros gastos de orde persoal. O propio Castelao recoñe-
cería, de forma un pouco excesiva, que «cartas aéreas e cablegramas» eran a ruína 
das finanzas do Consello (Castelao 2000: 597).

Cadro 2. Principais gastos da Comisión pro-Consello de Galiza (1945-1949)  

(valores en pesos arxentinos)

Concepto Cantidade

Salarios de Vázquez (15.11.44 a 15.7.45) 1.225

Salarios de G. Frieiro (feb.-set.1949)  400

Delegacións de México, Montevideo e Chile 1.478

Pagos a Fernández del Riego (Galicia)  975

Pago a Alfredo Somoza, deputado (1948) 1.866

Revista Galeuzca (seis pagos bimensuais) 1.355

Radiólogo Plácido Fernández (1949) 1.000

Cablegramas e conferencias 1.384

Premio «Consello de Galiza» (Colombia)  200

Viaxes a Montevideo  343

Floristería Rex  235

Libros (Cruces e Estampas)  103

Imprentas  78

Total (parcial) 10.642

Fonte: Consello de Galiza. Comisión de Contribuíntes pro-Consello de Galiza. Arquivo do Parlamen-

to de Galicia, Santiago de Compostela, fols. 100-121. Elaboración propia.

Esta relación de gastos non se corresponde cos ingresos que, de se realizar 
todos de modo regular, deberían elevarse, no período 1945 a 1949, a un total 
de 24 810 pesos, o que significaría que o importe destes gastos identificados 
suporía apenas o 43 % do total de ingresos teoricamente producidos. Con todo, 
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non importa tanto ese desfasamento contable como saber a natureza dos gastos 
ocasionados. Un dos gastos máis indicativos da actividade política do Consello 
son os máis de cincuenta cablegramas, ademais dalgunha conferencia telefóni-
ca, que cobren basicamente os anos 1945 a 1947. Alén dos gastos de natureza 
propiamente administrativa, destinados a manter informadas as delegacións de 
México, Montevideo ou Santiago de Chile, hai anotacións de cablegramas envia-
dos á Habana, Nova York ou Río de Xaneiro que mostran a rede de contactos que 
estaba a tecer o Consello de Galiza e, directamente, o propio Castelao. Tamén se 
mencionan cablegramas a líderes políticos (Aguirre, Tarradellas, Irujo, Martínez 
Barrio, Giral…) ou ao propio Castelao durante a súa estadía en París. A partir do 
retorno, a actividade decrece case totalmente. Non se mencionan gastos relativos 
ás viaxes dos deputados do Consello de Galiza ás Cortes celebradas en México en 
novembro de 1945 nin á viaxe a París do ministro Castelao, aínda que estes gastos 
xa deberon ser sufragados polas finanzas da República.

CASTELAO, MINISTRO

Así titulaba en primeira plana o xornal A Nosa Terra (445, marzo 1946) a noticia 
de que Castelao fora nomeado ministro polo presidente José Giral, acompañada 
dos textos literais dos telegramas cruzados entre ambos, nos días 22 e 23 de marzo 
daquel ano. O entusiasmo que este nomeamento provocou nos medios políticos 
e societarios riopratenses foi enorme. Sucedéronse unha serie de homenaxes e 
banquetes de despedida, así como un agasallo ben simbólico: a entrega dunha 
bandeira de Galicia (coñecida logo como do Consello de Galiza), por iniciativa 
das delegacións de Chile, Mendoza, Montevideo e Rosario, que constitúe un dos 
fitos simbolicamente máis importantes daquel proceso de exaltación do Consello 
de Galiza e, sobre todo, do presidente Castelao. O novo ministro foi obxecto 
dunha «emocionada despedida» no porto bonaerense, pero o máis importante 
é a interpretación que os galeguistas porteños efectúan desta incorporación ao 
goberno da República: despois de centos de ministros galegos, «por ves primeira, 
a nosa Terra está representada no Goberno Hespañol», condición que se debía, na 
opinión do editorialista do voceiro da Irmandade Galega de Bos Aires, á esixencia 
das «forzas democráticas que en Galiza traballan barilmentes […] de acordo coa 
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Alianza Democrática organizada en toda Hespaña» (ANT, 449, xullo 1945, p. 
1). Era un triunfo de Castelao, dos grupos nacionalistas vascos e cataláns e, como 
suxire esta nota, tamén da oposición interior, parcialmente inspirada na estratexia 
galeuzcana. Isto lévanos a analizar tres aspectos dos acontecementos que se produ-
cen desde agosto de 1945 ata a primavera de 1947: a) a constitución do primeiro 
goberno do exilio republicano español, presidido por Giral; b) o labor desenvol-
vido polos grupos do interior e, para o noso caso, polos galeguistas aliados cos 
nacionalistas vascos e cataláns, así como coa ANFD, e c) a presenza de Castelao 
en París como ministro e as razóns do seu abandono do goberno Giral, entrada e 
saída que son expresión da fortaleza e da fractura da estratexia de Galeuzca como 
unha alternativa viable para derrubar o réxime de Franco.

Sobre o primeiro punto, é preciso ter en conta que o goberno Giral, formado 
en agosto de 1945, foi o resultado de longas negociacións entre os principais 
líderes do exilio, primeiro para resolver a presidencia da República e, logo, para 
cumprir o encargo de formar goberno que, malia todas estas dificultades, puido 
ser considerado como «gobierno de la esperanza» (Tusell 2012: 145 e ss.). Era 
un goberno de maioría republicana, pero con vocación de integración da plurali-
dade de partidos e sindicatos que seguían activos no exilio, coa novidade de que 
incorporaba dous ministros que representaban partidos e gobernos autónomos 
(Santaló, de Esquerra, e Irujo, do PNV). Aquí foi onde se fixo patente a debili-
dade do Consello de Galiza, que non logrou entrar naquel goberno republicano, 
porque nin o pacto Galeuzca estaba asinado oficialmente nin o galeguismo tiña 
capacidade de manobra suficiente para actuar nos medios políticos de México. 
Houbo, certamente, queixas pola ausencia dun ministro galego naquel goberno 
pois, a xuízo do voceiro da Irmandade galega de Bos Aires, «a tramitación da crise 
foi conducida pola inercia de moi vellas costumes», sinalando que, se en 1931 
había un ministro galego no goberno provisorio (Casares Quiroga, da ORGA), 
«con mais razón debía telo agora» que «xurdeu o feito político de Galiza cunha 
puxanza estraordinaria» (ANT, 441, set. 1945). A posición da prensa galeguista 
de Bos Aires foi moi crítica cun goberno que, en opinión d’ El Orensano, era un 
«gabinete aceptable para 1930, pero no para 1945» («Galicia y el gobierno espa-
ñol en Méjico», 22.9.1945).

A composición do goberno Giral deixou fóra, alén dos galegos, a fracción 
socialista «negrinista» e os comunistas. Malia estas ausencias, o goberno Giral 
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combinaba dunha forma algo alambicada a estratexia republicana procedente da 
JEL coas demandas galeuzcanas, contando coa inesperada presenza como minis-
tros de figuras como Irujo, quen diría anos máis tarde que «no veía claro aquello 
(las brumas de Londres)» e que votou en contra nos debates internos do seu parti-
do pero, como lle acontecera en 1936, «resulté nuevamente designado ministro», 
cargo que obviamente aceptou daquela como fixera antes (Jiménez de Aberasturi 
1999: 655). Parece evidente que a estratexia de Aguirre era manter unha estreita 
alianza coas institucións republicanas españolas, das que, anos antes, tanto rene-
gaba. A posición do galeguismo era, en troques, moito máis crítica coa natureza 
política daquel goberno no exilio, que en parte esquecía o feito substancial da 
derrota bélica e do exilio: «Es necesario convertir la guerra civil española en un 
auténtica Revolución, así con mayúscula», diríase nas páxinas d’ El Orensano 
(22.9.1845).

O galeguismo autonomista tivo que seguir un camiño algo máis tortuoso, 
pero finalmente chegaría a formar parte daquel goberno. As presións a favor da 
integración dun ministro galego volveron aparecer con ocasión da reunión das 
Cortes en México (7 a 9 de novembro de 1945). Telegramas procedentes de enti-
dades galegas de Montevideo ou Santiago de Chile, dirixidos a Giral, solicitaban 
«reconocimiento derechos, aprobación Estatuto gallego y participación Galicia 
gobierno de la República» (FUE, PCM, carp. 38-2). O contencioso galego tiña, 
non obstante, un obstáculo previo que foi moi debatido naquelas sesións parla-
mentarias: o nomeamento da Comisión de Estatutos, dado que o texto galego 
estaba, desde as Cortes celebradas en Montserrat, nun «limbo parlamentario». 
Esta cuestión concedeu gran protagonismo aos deputados do Consello de Gali-
za, que acudiron desde América do Sur, dous pola ruta do Atlántico (Castelao e 
Villaverde) e os outros dous pola ruta do Pacífico (Alonso Ríos e Picallo), nun 
periplo que aproveitaron para facer escalas e promover actos de propaganda en 
cidades como Río de Xaneiro, Bahía, Caracas, A Habana, Nova York e Santiago 
de Chile, ademais de Perú e Panamá, segundo o relato do propio Castelao (Cas-
tro 2000: 218). Nos debates parlamentarios, Castelao defendeu a «adhesión dos 
deputados galegos» ao goberno Giral e, obviamente, a creación da Comisión 
de Estatutos, á que logrou que se incorporasen mesmo republicanos, socialistas 
«negrinistas» (Edmundo Lorenzo) e centristas (Fernández Mato), alén dos nacio-
nalistas vascos e cataláns. Foi unha loita máis polo «fuero» que polo «huevo», 
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dado que o Estatuto galego non podía ter aplicación práctica de non retornar a 
España as institucións do exilio, pero axudou a reforzar a posición do Consello 
de Galiza no contexto das institucións republicanas agora restauradas.

Estas institucións, con sede na cidade de México DF, non podían desenvolver 
eficazmente os seus obxectivos de lograr un recoñecemento diplomático 
internacional e achegarse á oposición interior que estaba a traballar en España. 
O cerco ao réxime de Franco, alén do tépedo apoio da ONU e das democracias 
occidentais, non era suficiente para derrubar o réxime do xeneral Franco. 
Comezou a debaterse daquela a viabilidade do lexitimismo republicano, xa na 
sesión de novembro das Cortes de México, por parte dunha figura que acadaría 
un enorme protagonismo nestes anos, malia non formar parte do goberno, que 
era Indalecio Prieto (Tusell 2012: 151 e ss.; Sánchez Cervelló 2011: 61 e ss.). 
A posición de Prieto, favorable á fórmula dun plebiscito —o que supoñía non 
acreditar na posibilidade de que o goberno Giral recuperase directamente o poder 
en España—, era unha fenda aberta no edificio das institucións republicanas 
e, de paso, abría a posibilidade de entenderse cos monárquicos e con sectores 
de interior, como os militares. Este debate sobre as limitacións da República 
para implantar en España un réxime democrático tamén foi asumido pola 
oposición interior, representada pola ANFD, na que participaban activamente os 
nacionalistas vascos e galegos, o que nos conduce ao asunto particular da relación 
de Castelao e do Consello de Galiza cos galeguistas do interior. Eles foron tamén 
decisivos nas negociacións para incorporar a Castelao ao goberno Giral.

As relacións cos galeguistas do interior, despois dun primeiro contacto de 
Ramón Piñeiro con Castelao cara ao ano 1943 (Castro 2000: 77), mantivéronse 
fluídas desde finais de 1944 ata a primavera de 1946, con intercambio de infor-
mes e posicións políticas que comezaron con grande entusiasmo pero que se 
foron arrefriando co paso do tempo, a medida que a oposición interior trazaba 
con maior precisión a súa estratexia política e lograba acordos non só cos vascos e 
cataláns, senón tamén con republicanos e anarquistas, a través da ANFD. Malia 
algúns desacordos xa patentes desde os primeiros meses do ano 1945 (Castro 
2000: 143-144; Beramendi 2011: 365), a contribución do interior foi decisiva 
para a entrada de Castelao no goberno republicano, despois da viaxe de Ramón 
Piñeiro a Francia en febreiro-marzo de 1946, que, desde logo, non é merecente 
de ningunha «desmitificación», como se argumentou de forma pouco consistente 
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(Gómez Rivas 1995: 11-17). A partir deste momento, alén do episodio da deten-
ción e encarceramento de Piñeiro, a distancia entre as posicións políticas defendi-
das por Castelao e o grupo do interior foi aumentando ata chegar a unha ruptura 
que non se faría explícita ata uns anos máis tarde. A evolución das posicións duns 
e doutros mostra claramente que o interior dispuña dunha información sobre a 
política de oposición ao franquismo moito máis precisa —debida, en gran parte, 
á proximidade cos nacionalistas vascos do interior— que a que manexaba o grupo 
de Castelao en Bos Aires. Un exemplo desta boa información é o informe sobre 
a «xuntanza das Cortes en México», datado o 15 de novembro de 1945, no que 
se percibe con precisión a gravidade da intervención de Indalecio Prieto naquela 
sesión parlamentaria (8 de novembro), que «estivo a punto de derrubar o Gober-
no Giral» (Castro 2000: 213). O único correspondente desde América era Cas-
telao (e, de forma indirecta, Prada), mentres que desde Galicia escriben informes 
ou cartas Ramón Piñeiro e, por veces, F. Fernández del Riego ou Fermín Penzol, 
despois do encarceramento de Piñeiro.

Esta diverxencia entre exilio e interior foi moito máis explícita no caso galego 
que no resto das nacións galeuzcanas, que dispuxeron desde a liberación de Fran-
cia de núcleos moi organizados tanto en Iparralde (con sede en San Juan de Luz) 
como no Rosellón (con sede en Perpignan), na beiriña da fronteira pirenaica. 
Ademais, desde principios de 1945, os vascos tamén tiveron unha forte presenza 
en París, onde, como comprobará Castelao, apenas había persoas galegas de con-
fianza ás que poder acudir, como lle acontecería con Xoán X. Plá. Infelizmente, 
os galeguistas estaban separados por unha fronteira case impermeable como era a 
portuguesa, todo un océano por medio e unha residencia a dez mil quilómetros 
de distancia con excesiva dependencia dos núcleos de emigrados. E por se estas 
diferenzas non fosen xa importantes, tivo unha gran relevancia a desigual estru-
tura organizativa dos galeguistas porteños e os do interior. Os primeiros transfor-
maran desde 1941 a delegación do Partido Galeguista nunha Irmandade Galega, 
coa esperanza de incorporar a esta o sector da Sociedade Nazonalista Pondal, o 
que lograron só a medias, mentres que se afastaban do resto dos republicanos 
moderados e dos socialistas e comunistas. A liquidación do Partido Galeguista 
comezou en América. Pola contra, no interior foi reconstituído entre 1943 e 1944 
o vello Partido Galeguista, dotado dunha nova directiva na que dous antigos mili-
tantes das Mocidades Galeguistas (Piñeiro e Fernández del Riego) se converteron 
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nos dirixentes máis activos. Fronte ao entusiasmo nacionalista de Castelao, os do 
interior amosaranse moito máis cautelosos e conscientes da conciencia política 
existente en Galicia, menor que en Euskadi e Cataluña, o que explica a súa estra-
texia de privilexiar a incorporación do galeguismo a plataformas políticas amplas 
e non limitarse unicamente ás posicións de Galeuzca.

A disputa entre o exilio e o interior tivo o seu eixe arredor de dous aspectos 
centrais. O primeiro era a diagnose sobre o futuro político de España. O segundo, 
as alianzas e os instrumentos necesarios para actuar naquela dirección. Canto ao 
primeiro, comezan a xurdir desde 1945 disensións ao redor do cleavage que viña 
marcando a liña política do exilio galeuzcano: legalismo ou autodeterminismo, 
como xa vimos na tortuosa evolución do pacto Galeuzca. Este debate agochaba 
unha cuestión esencial: se debería respectarse a legalidade procedente da Cons-
titución republicana de 1931 e dos estatutos aprobados baixo o seu amparo ou, 
pola contra, se debía darse por morta a II República e ir cara a un novo réxime 
republicano, de carácter federal pero, sobre todo, resultado da existencia de catro 
«soberanías políticas», como sostiña Castelao nunha carta ao Partido Galeguista 
en decembro de 1944: «Soberanía nacional, si; pero onde hai varias nacionali-
dades, como en Hespaña, debe haber varias soberanías» (Castelao 2000: 478). 
A resposta do interior foise matizando en sucesivos informes dirixidos a Castelao 
ou ao Consello de Galiza, pero insistindo en que «a solución legal do noso pro-
blema» é lograr que o Estatuto de 1936 sexa aprobado polas Cortes republicanas 
e non fiar o futuro a unha hipotética solución rupturista, dado que «unha postura 
maisimalista non sería secundada hoxe pol-a opinión galega e levaríanos a un 
isolamento ausoluto e ineficaz» (Castro 2000: 146). Do que se trataba, a xuízo 
dos galeguistas do interior, era de vincular a sorte «dos nosos pobos» á política 
xeral republicana, o que na práctica supoñía aceptar a posición do lehendakari 
Aguirre. Aínda non se abrira paso, pero xa se albiscaba no horizonte a alternativa 
monárquica que se faría patente poucos meses máis tarde.

Canto ao segundo problema, as diverxencias tamén foron claras desde princi-
pios de 1945. Tratábase de avaliar a lexitimidade política do Consello de Galiza 
e saber quen representaba a quen. Nun primeiro momento, Castelao entendía 
que ía haber unha fluidez total nesas relacións e que non cabía facer distingos 
neste asunto, propoñendo que se debería constituír no interior un Consello de 
Galiza composto por persoas preparadas «para tomaren as rendas do goberno da 
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nosa Terra no intre preciso, que será aquel no que se derrube a dictadura», pero 
advertindo que non se pensase que os exiliados aspiraban a chegar á festa coa 
mesa posta, senón que recoñecía aparentemente a primacía do interior: «Non se 
trata de que vós sexades os nosos representantes, senón ao contrario: nós somos 
eiquí os que vos representan a vós», proclamaba na misiva dirixida aos do interior 
aos poucos días de se constituír o Consello de Galiza (Castelao 2000: 483-486). 
Porén, esta idea foi rexeitada desde o interior ao pouco tempo porque «cambia-
ron algunhas das circunstancias». Dunha banda, non compartían que, dada a súa 
composición política «tan limitadísima», o Consello de Galiza puidese represen-
tar cabalmente a política galega e, por tanto, acaban por non seguir os criterios de 
Castelao de crear no interior unha delegación da institución aparecida en Mon-
tevideo. E tampouco concordan co feito de que o Consello de Galiza, se aspira a 
estar presente de forma eficaz na política republicana, permaneza en Bos Aires, 
senón que debe trasladarse a Francia e proceder á súa reorganización, «dándolle a 
amplitude representativa precisa para asegurar a unidade política galega», segun-
do asegura un informe do Partido Galeguista titulado expresamente «Comentario 
aos temas que vós tratades», de abril de 1945 (Castro 2000: 169 e ss.). Esta con-
centración política en Francia foi a decisión que acabaron tomando a fins de 1945 
institucións e dirixentes do exilio, desde o goberno Giral ata o goberno vasco, e 
mesmo algúns dirixentes cataláns (Pi i Sunyer, Santaló) ou comunistas (Carrillo). 
Os únicos que carecían de acubillo en Francia eran xustamente os galeguistas, 
onde os poucos exiliados galegos recoñecidos (Casares Quiroga, Martínez-Risco, 
Alvajar, Núñez…) eran republicanos pouco adeptos ao Partido Galeguista. E, 
doutra banda, os galeguistas do interior tampouco confiaban na estratexia de 
Galeuzca, que entendían que estaba virtualmente bloqueada polas decisións de 
Aguirre e do propio Pi i Sunyer, que, por razóns diferentes, non asinaran o pacto, 
de modo que aquela alianza non representaba pobos senón «grupos de opinión», 
salvo no caso vasco, que está presente un representante do seu goberno.

Con independencia deste progresivo afastamento entre o exilio porteño e 
os galeguistas do interior, o certo é que a actividade política desenvolvida por 
estes durante os anos 1945 e 1946 foi moi intensa, nomeadamente grazas ás 
actuacións de Ramón Piñeiro no seo da ANFD, tanto dentro da península como 
durante a súa misión en Francia, na que foi actor decisivo para o nomeamento 
de Castelao como ministro do goberno Giral. O protagonismo de Piñeiro na 
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ANFD é, en principio, un motivo de orgullo para o propio Castelao, que se 
ilusiona coa posibilidade de que o galeguismo lidere toda a oposición interior. 
Non era para tanto, pero o certo era que nacionalistas vascos e galegos desem-
peñaron, xunto aos anarquistas, un papel moi relevante no deseño da estratexia 
interior na segunda metade do ano 1945 e primeiros meses de 1946. A plata-
forma da ANFD, fundada en outubro de 1944, malia recoñecer a importancia 
do exilio, fundou a súa liña política na elaboración dunha alternativa propia 
para derrubar a Franco, que supoñía a integración de sectores ben diversos do 
interior (republicanos, socialistas e cenetistas), pero sen aceptar de forma plena 
as reivindicacións de Galeuzca, presentadas en reunións celebradas en xaneiro 
de 1946 por Rezola, Piñeiro e un nacionalista catalán que «no intervino mucho» 
(Pablo / Mees / Rodríguez Ranz 2001: II, 145 e ss.). A integración de Galeuzca 
no seo da ANFD non chegou a se producir, debido ás reticencias que provocaba 
a demanda galeuzcana de obter un recoñecemento constitucional específico na 
eventual reconquista do poder en España polos republicanos. A posición da 
ANFD contiña, pola contra, algunhas propostas de profundo calado político, 
como era a súa apertura a manter conversas cos sectores moderados do réxime 
franquista (monárquicos e militares) e a convicción de que para derrubar a Fran-
co e asentar un réxime democrático en España era preciso non só que retornasen 
as institucións republicanas do exilio, senón tamén unha decidida acción inte-
rior (Tusell 2012: 101-105). Nesta posición política estaban xa naquela altura 
algúns dos galeuzcanos que participaban nas conversas coa ANFD, así como o 
catalanista Pous i Pagés, que, aínda recoñecendo a importancia da Generalitat, 
rexeitaba ser «una mera corretja de transmissió de consignes i estratègies pensa-
des i dirigides des de l’exili» (Santacana 2014: 46-50). E, a xulgar polo testemu-
ño do anarquista galego J. García Durán, escrito dez anos máis tarde, tamén a 
CNT estaba a favor desta hexemonía do interior: «O goberno [republicano do 
exilio] menosprezou ou polo menos subestimou a forza do interior […] e é en 
España onde ten que xogarse a carta que acabe coa situación» (García Durán 
2001: 151). A diverxencia entre as posicións políticas do exilio e as do interior 
é unha constante, debida en boa medida ao paternalismo con que se miraba 
desde fóra as accións de resistencia e de oposición trazadas no interior, con máis 
valor se cabe debido á forte onda represiva do réxime de Franco, que decimou 
organizacións como a Esquerra catalá ou a CNT. De feito, o apoxeo de deten-
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cións políticas en España, segundo estatísticas oficiais da Dirección General de 
Segudidad, prodúcese nos anos 1946-47 (Herrerín 2004: 155).

Na aproximación entre o goberno Giral e a oposición interior —non comu-
nista— deben entenderse as negociacións que desembocaron no nomeamento 
de Castelao como ministro, no que converxeron forzas ben diversas, pero sobre 
todo procedentes do ámbito de Galeuzca. A presión a favor da incorporación dun 
representante galego no primeiro goberno Giral foi constante desde mediados de 
1945, porque esta era a forma de consolidar institucionalmente o autonomismo 
galego. Xa Castelao nunha carta a López Durá de agosto daquel ano, ademais de 
lle dar a coñecer o texto literal enviado ao lehendakari Aguirre, no que lle confiaba 
a representación do Consello de Galiza, admite que o esencial «é conquerir un 
posto e despois virá a persoa que o debe ocupar». Esa persoa, no sentir de Castelao, 
apuntaba a que fose Portela Valladares, a quen piadosamente salvaba, pois estaba 
«por fortuna adherido ao Consello de Galiza» (Castelao 2000: 550). A alternativa 
a favor de Portela gozaba de certo apoio dos dirixentes vascos e tamén sería defen-
dida polo Bloque Repubricán Nazonal Galego (BRNG), presidido formalmente 
polo propio Portela, no que participaban republicanos (Casares Quiroga, Risco, 
Núñez e Alvajar), algún socialista, o galeguista Plá e dous comunistas, entre eles 
Enrique Líster, que era o seu principal aval, presentándose esta plataforma como 
unha alternativa ao Consello de Galiza (Gómez Rivas 2006: 295-297). O propio 
Castelao admitía nun informe remitido aos galeguistas do interior que poderían 
aceptar a Portela «sempre que o nomeamento fose indicado por nós». Isto sucedía 
antes de viaxar ás sesións de Cortes celebradas en México en novembro de 1945, 
pois con motivo desta viaxe Castelao amósase contraditorio. Por veces reivindica 
que o ministro galego debe ser o presidente do Consello de Galiza ou, de non ser 
o caso, debería actuar a solidariedade mutua dos membros de Galeuzca de entraren 
no goberno todos ou ningún, mentres que, noutra ocasión, alega no seu descargo 
que «eu defenderíame todo canto poidera para non ser eu quen o ocupase» [o 
ministerio]. Pero chegado o momento de que Giral fixese unha proposta, recoñece 
Castelao que «a verdade é que non fomos invitados a integrar o Goberno nin se 
nos dixo que tiñamos un posto reservado, tal e como afirmou [Julio] Jáuregui nos 
seus telegramas» (Castro 2000: 213-266). A cuestión pendía do apoio dos vascos 
Aguirre e Irujo cando tivese lugar unha posible reorganización do goberno, pero as 
opcións do Consello de Galiza e de Castelao aínda estaban no aire. E foi neste con-
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texto cando coa axuda material e política dos vascos, e «nun xesto patriótico» que 
moito entusiasmou a Castelao, Piñeiro cruza os Pireneos nun frío día de febreiro 
de 1946 para levar a cabo negociacións co goberno Giral en nome dos galeguistas 
do interior, arroupado pola ANFD e pola presenza case coetánea en París do seu 
amigo o anarquista galego Juan García Durán (daquela, secretario da ANFD). Esta 
peripecia foi contada por ambos nas súas acordanzas ou memorias, coincidindo a 
versión dos dous en que foi determinante a axuda material que lles prestaron os 
exiliados vascos, non só no paso da fronteira, senón sufragando as súas viaxes ata 
París (Piñeiro 2002; García Durán 2001).

As negociacións en París teñen diferentes versións e un final algo inesperado, 
que foi a incorporación de Castelao ao goberno Giral e o retorno á península de 
Piñeiro. Pero, en substancia, o obxectivo que levaba Piñeiro foi logrado finalmen-
te ao ser nomeado Castelao como ministro, sen carteira, para o que era preciso 
asegurarse o apoio directo de vascos e cataláns co obxectivo de vencer as reticen-
cias do presidente Giral. Sobre a actitude dos nacionalistas vascos había naquela 
altura percepcións diversas. O propio Castelao quéixase, nun informe dirixido aos 
galeguistas do interior asinado o 31 de marzo do 1946, de que en México «Aguire 
e Irujo se esqueceran do tratado con eles. Moita amistade, moito agarimo, pero 
até o de hoxe aínda ninguén se xogou por nós» (Castro 2000: 299), pero tamén 
é claro que, sen o apoio de Manuel de Irujo e de Josep Tarradellas, a candidatura 
de Castelao podería non saír adiante. Por parte catalá, nunha circular escrita por 
Tarradellas en abril de 1946, considérase un «éxit de la política catalana la inclusió 
en el Govern republicá del senyor Castelao, representant dels nacionalistes gallecs» 
(Tarradellas 2014: 121). E, por parte vasca, sabemos que Piñeiro, nas reunións 
organizadas entre ministros de Giral e representantes da ANFD, apareceu nelas 
como «delegado gallego» e tamén como amigo do ministro anarquista Leiva e do 
tamén anarquista Luque, un dos fundadores da ANFD. Pero esas mesmas fontes 
deixan caer severas críticas sobre o comportamento do lancarao e o duplo xogo 
que, segundo eles, estaba a levar, pois, de non aceptar Giral o nome de Castelao, 
«debería pedirse nombre al interior», o que os negociadores interpretaron como 
unha «autopresentación como mejor alternativa en el puesto del ministro galle-
guista» (Pablo / Mees / Rodríguez Ranz 2001: 149). Fose ou non deste modo, 
o certo é que Castelao foi finalmente nomeado ministro, queixándose Irujo de 
que, astutamente, Piñeiro se adiantara a anunciar a noticia a Castelao, o que non 
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parece ser unha deslealdade grave, polo menos co propio correlixionario, quen 
considerou «a chegada de Santiago [Piñeiro] a París cousa providencial, pois de 
non ir el cicáis non lograriamos o que con tanta xustiza pretendíamos» (Castro 
2000: 302). De feito, nunha entrevista de Castelao publicada no xornal porteño 
Opinión Gallega (13.4.1946), á pregunta de se a súa entrada no goberno Giral 
fora unha «imposición de la resistencia interior», a resposta é contundente: «El 
gran movimiento de resistencia que actualmente existe en el interior, me impuso 
para integrar el gabinete», desfacéndose en eloxios —que moi logo perderían 
intensidade— sobre «esos bravos luchadores» do interior. Todo isto explica que a 
entrada de Castelao no goberno republicano fose saudada como un grande éxito 
tanto no interior como en América, e incluso por parte de dirixentes de organi-
zacións políticas e sindicais residentes en México (desde a UGT ata o PSOE e o 
PCE). Algúns deles, antes moi reticentes coa fundación do Consello de Galiza, 
asinan un entusiasta manifesto dirixido ao presidente Giral para congratularse 
da presenza de Castelao no goberno, «en quien vemos los gallegos republicanos 
exiliados —en feliz coincidencia con las fuerzas republicanas organizadas en el 
interior, cuyos deseos le fueron transmitidos a V.E. en París— al fiel representante 
de nuestros ideales comunes de República y Autonomía» (ANT, 451, set. 1946, 
p. 1). Era o corolario a tantas ducias de cablegramas que desde o outono de 1945 
remitiran ao goberno Giral as organizacións societarias galegas de América. En 
suma, a entrada de Castelao no goberno Giral supoñía un triunfo das teses de 
Galeuzca e, mesmo, do Consello de Galiza fronte ao BRNG de Líster e Plá e, 
por outra banda, era unha evidente confirmación do papel que o interior estaba 
a desempeñar na política de oposición ao franquismo.

A presenza de Castelao no goberno Giral tivo pouca duración e careceu, ase-
made, de trazos políticos específicos, salvo nas súas privilexiadas relacións cos 
membros de Galeuzca e, mesmo, con exiliados portugueses, como o ex-primeiro 
ministro Domingues dos Santos. Unha das teimas de Castelao, que estaba «muy 
preocupado con estos problemas», asegura Irujo en novembro de 1946, era asegu-
rar a continuidade da revista Iberia, impulsada inicialmente polo político portu-
gués, porque podía supoñer unha aposta máis peninsular que a fenecida Galeuzca, 
que atopaba moitas resistencias entre «los republicanos españoles que todavía son 
hijos espirituales de los godos», segundo Irujo (FI, 12399.pdf, cartas a Aguirre, 
31.10.1946 e 28.11.1946). Nesta proposta atopou unha grande axuda en Irujo, 
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que mesmo tentou convencer ao lehendakari Aguirre para que a financiase, se non 
totalmente, polo menos de forma parcial aquela publicación. O custo estimado 
por Irujo, nunha carta a Aguirre do 6 de xaneiro de 1947, sería de medio millón 
de francos franceses (isto é, uns vinte mil dólares), o que aseguraría a publicación 
durante seis meses, proposta que non prosperou (FI, 12399.pdf ). As iniciativas 
máis relevantes de Castelao son, pois, aquelas que tenden a reforzar ou visua-
lizar a alianza de Galeuzca, como foi a idea de que o ministro Barcia acudise a 
unha reunión da UNESCO acompañado por «los tres ministros catalán, gallego y 
vasco» ou a demanda constante de reunións dos ministros galeuzcanos para trazar 
políticas conxuntas no goberno Giral.

Respecto doutras iniciativas políticas, a actividade de Castelao deixou poucas 
pegadas. Polas noticias recollidas no voceiro galeguista A Nosa Terra, parece existir 
unha «segredaría en París» de apoio ao labor do ministro Castelao, extremo que o 
rianxeiro nega de forma tallante nunha carta a Prada. É probable, porén, que pri-
vado do concurso de X. Plá, lle prestase algunha axuda de modo informal César 
Alvajar, con quen Castelao chegou a ter trato durante a súa estadía na capital do 
Sena, o que parece prefigurar andanzas posteriores de Alvajar como represen-
tante en Europa do Consello de Galiza. En todo caso, as actividades desenvoltas 
por Castelao e contadas naquel voceiro son moi escasas, reducíndose, en termos 
políticos, a reproducir a entrevista que, tras a súa chegada, lle fai Alvajar para 
o voceiro do goberno republicano, La Nouvelle Espagne, e, posteriormente, aos 
incidentes propiciados pola crise e caída do goberno Giral, no inverno de 1947, 
na que a posición política de Castelao foi, como logo veremos, tan firme como 
pouco realista. Alén diso, en París padeceu un «cólico hepático» que o tivo «retido 
no leito» durante case dous meses e foi tamén alí onde descubriu a doenza que 
o levaría á tumba, o que minguou claramente a súa acción política. Tampouco 
consta que mantivese relacións con outros galegos exiliados en París ou que bota-
se man das estruturas administrativas do goberno republicano, nas que daquela 
estaba o seu amigo Lois Tobío, que fora nomeado polo goberno Giral, en outubro 
de 1946, «nuestro Delegado en Montevideo», posto desde o que podía coordinar 
os envíos («tanto en dinero como especie») destinados á «resistencia interior» 
(FUE-PCM, 39.1). De acordo coa visión que Irujo lle transmite ao lehendakari 
Aguirre, que debeu interesarse por Castelao, a resposta do navarro sobre a súa 
actitude persoal e política non pode ser máis clara:
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[Castelao] está muy bien. Muy amable, muy amigo. Pero su táctica es la de no hacer, la de 

no malquistarse con nadie. En los Consejos calla. En relación con sus amigos gallegos de 

Francia, Madrid y Galicia, calla también. Agradece mucho nuestros ofrecimientos pero 

no los acepta. No escribe a nadie. (FI, 12399.pdf, carta do 20.11.1946)

A fraqueza da acción gobernativa de Castelao, que ademais era ministro sen 
carteira, podería explicarse por varias razóns. Primeiro, que a súa chegada a París 
se demorou case cinco meses a partir do nomeamento, dadas as dificultades para 
lograr un visado para entrar en Francia. El viaxou, na compaña do tamén minis-
tro Augusto Barcia e do dirixente vasco José María Lasarte, no paquebote Cam-
pana en xullo-agosto de 1946. Desde o propio barco escribiulle unha carta ao seu 
amigo Irujo chea de entusiasmo sobre a situación que deixaba na América, pero 
moi incerta sobre a situación política en París: «Nada sé de lo que ahí me espera» 
(Castelao 2000: 625). Tamén debilitou a acción de Castelao a súa soidade polí-
tica, e persoal, na capital francesa, onde coñecía a moi pouca xente, agás algúns 
dirixentes políticos do exilio: «Aquí nos tienes en el viejo París, bastante entris-
tecidos y talvez desengañados», confesáballe ao fillo de Prada a fins de setembro 
de 1946 (Castelao 2000: 626), mensaxe que reitera nas cartas que escribe polo 
Nadal daquel ano. Nunha longa carta que lle escribe a Rodolfo Prada, a modo de 
balance da súa estadía en París, insiste en se queixar da soidade política e mesmo 
afectiva que padece en París, onde só pode confiar (e non sempre) nos seus ami-
gos vascos: «Os cataláns non saben que eu existo»; cos republicanos e socialistas 
non se leva, e con galegos como Manuel Martínez-Risco, asentado en París, non 
chega a se entrevistar nin privadamente, malia o trato que tiñan as súas esposas. 
Non estraña que Castelao lles conte aos seus correspondentes que naquel París 
que el coñecera e vivira en 1921, «ando en obscuridades absolutas», tanto físicas 
(era inverno) como morais e políticas.

Por outra banda, o artífice da súa entrada no goberno, que era Piñeiro, decidi-
ra retornar a Madrid en marzo de 1946, onde ao pouco tempo foi detido, xunto 
aos irmáns galeguistas Saco, ao nacionalista vasco Koldo Mitxelena e ao anarquis-
ta García Durán, e condenado a unha pena de cárcere da que cumpriría máis de 
tres anos (Dasilva 2011). Os motivos para abandonar París, decisión que tamén 
tomou o seu amigo García Durán, nunca foron ben entendidos por Castelao, 
que botaba de menos a asistencia política de Piñeiro, sobre todo nos meses que 
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pasaron entre o nomeamento e a toma de posesión do cargo. Aínda que non está 
claramente argumentado na versión de Piñeiro, parece evidente que unha cousa 
era lograr a entrada dun galeguista no goberno republicano e outra compartir as 
posicións políticas dese goberno e, nomeadamente, do propio Castelao, que traía 
de América unha visión política moi intransixente, de «consustancialización» de 
Galicia coa República, moi propia da posición Galeuzca. Como xa vimos antes, 
a oposición interior estaba enfrascada nunha estratexia que supoñía criticar o 
inmobilismo do exilio, atado á defensa da República e pouco atenta á evolución 
da política internacional. Nun informe da CIA sobre «Statements of a Leader 
of the Partido Galleguista in Spain» do 2 de xaneiro de 1947, que é das poucas 
veces en que o nome de Castelao é mencionado nos arquivos da intelixencia 
norteamericana, aparece unha información que parece moi próxima ás posicións 
que mantiñan as fontes do PNV (e, parcialmente, tamén Piñeiro):

The party [Galeguista] in Spain was responsable to a great extent for the nomination 

of Alfonso Rodriguez Castelao, instead of a representative from the interior, as Galician 

Minister in the Spanish Republican Government-in-exile. The party was disappointed 

at Castelao’s failure to advise the executive committee inmediately after his arrival in 

France of his futur plans. The political secretary of the party went to France to urge his 

appointment and it was he who proposed Castelao for the post. Unfortunalety, this trip 

of the political secretary resulted in his ultimate arrest and that of two other leaders of the 

party. These men remain in the prison of Alcala de Henares (CIA-Report, https://www.

cia.gov/library/readingroom/document/cia-rdp82-00457r000200400006-3)

Por curioso que pareza, estaban mellor informados algúns membros do inte-
rior, entre eles Piñeiro e nacionalistas vascos, que moitos exiliados. De feito, a 
estratexia dos vascos foi adaptativa, segundo a coñecida expresión de Jesús Lei-
zaola de «tomar todos los tranvías», isto é, estar abertos á vía monárquica e a unha 
solución «legalista» de base estatutaria (Pablo / Mees / Rodríguez Ranz 2001: II, 
144 e ss.). Esta baixa confianza dos galeguistas do interior na política do exilio, 
agravada polas disensións xa ben explícitas sobre a representatividade política do 
Consello de Galiza, explica o retorno de Piñeiro. E por se todo isto non fose sufi-
ciente, entrou polo medio unha figura controvertida («intrigante», «pleiteante», 
«fácil ao soborno» ou «moinante» son algúns dos epítetos que lle dedica Castelao), 
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que era o antigo militante do Partido Galeguista, agora conectado cos comunistas 
e informante (pagado) dos vascos, o viveirense Xoán X. Plá, a quen Piñeiro e os 
galeguistas do interior encargaron actuar de enlace ante o ministro Castelao. Das 
opinións e andainas en Francia de Plá, nos meses en que Castelao estivo en París, 
existe abondosa información recollida nas fontes vascas, parcialmente publicada 
(Garrido 2009; Núñez Seixas 2016). As relacións entre Castelao e Plá eran pési-
mas, cando menos desde a época de residentes en Barcelona, o que, pola contra, 
non cadra nada ben co piadoso silencio que se garda sobre a figura de Plá, que a 
documentación existente permite analizar en termos moito más severos que ao 
propio Piñeiro. As queixas de Castelao sobre Plá foron constantes nas relacións 
epistolares que dirixe aos galeguistas do interior e aos seus amigos de Bos Aires. 
Despois de levar xa catro meses en Francia, sostiña Castelao que Plá «aínda non se 
puxo á fala conmigo», aínda que consta a existencia dunha carta de Plá dirixida a 
Castelao (xaneiro de 1947) moi crítica coa persoa e coa liña política do ministro 
galego, que o debeu reafirmar nos seus prexuízos sobre a conduta do «delegado 
especial» do Partido Galeguista que nomeara Ramón Piñeiro na súa viaxe a Fran-
cia. A carta de Plá tivo, meses máis tarde, unha dura resposta de Castelao: «Eu 
non me nego a falar con vostede; pero estimo que vostede e mais eu nada temos 
que realizar en común xa que vostede non me asisteu cando podía serme necesa-
rio» (Castro 2000: 372 e ss.; Castelao 2000: 640). Estas queixas de Castelao sobre 
Plá, así como as que expresa sobre o retorno precipitado de Piñeiro a Madrid, son 
a mellor expresión dunha constante na biografía do líder galeguista, quen sempre 
procurou un apoio firme para a súa actividade política, desde Vicente Risco ou 
Paz-Andrade, ata Alexandre Bóveda ou Rodolfo Prada. En París, talvez máis que 
en ningures, precisaba dun asesoramento que os membros do Consello de Galiza 
non lle podían prestar, o que condenou a Castelao a vivir nunha sorte de orfan-
dade que foi, sen dúbida, unha das claves do seu desacougo político e vital. Con 
todo, este desamparo non explica cabalmente o modo abrupto en que remata a 
súa etapa de ministro. Estaba a mudar a política do exilio e tamén as posicións 
das democracias occidentais, nomeadamente da Gran Bretaña. Tamén estaba ao 
axexo a logo chamada «Guerra Fría» entre os dous grandes bloques da xeopolítica 
mundial. Castelao era parcialmente consciente destas mudanzas, pero non foi 
quen de incorporalas á súa análise política.
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A CRISE DO GOBERO GIRAL E A SAÍDA DE CASTELAO

A posición de Castelao no goberno republicano caracterizouse por manter unha 
total fidelidade á tradición republicana e aos mandatos galeuzcanos, o que supuña 
un rexeitamento frontal das tácticas de Indalecio Prieto, moi contrarias de vello 
ás demandas estatutarias galegas, pero que, nesta altura, tendían a debilitar as 
institucións republicanas. Mais as posicións de Prieto non eran ocorrencias tácti-
cas, pois atoparon aliados mesmo entre os outros membros da alianza Galeuzca 
ou en socialistas como Serra i Moret, que tanto protagonismo tivera en Bos Aires 
na reconstrución de Galeuzca. A crónica dos feitos daquel convulso ano 1946 e 
primeiros meses de 1947 é ben coñecida e pode resumirse no fracaso do «goberno 
da esperanza» ou no desencanto que denuncia un observador tan atento como 
«Gaziel», un 8 de xaneiro de 1948, cando dá conta no seu dietario da «triste farsa» 
xogada polas potencias occidentais respecto do réxime de Franco, «cuya víctima 
es la democracia española» (Gaziel 2005: 85-86). Unha vítima que tiña no seu 
reverso o feito evidente de que o franquismo es «hoy más firme que nunca». 
Algúns exiliados do exterior, desde París a México DF, tamén se decataron desta 
realidade. Pero antes de chegar a este final, cómpre reconstruír os fitos deste pro-
ceso, tendo como pauta a propia peripecia de Castelao e a posición de Galicia no 
contexto da estratexia de Galeuzca.

O presidente Giral desenvolveu durante a segunda metade do ano 1946 
unha intensa actividade diplomática, nomeadamente ante as Nacións Unidas, 
que culminou coa resolución da ONU do 12 de decembro de 1946, na que 
recomendaba a exclusión da España franquista dos organismos internacionais, 
así como a ruptura de relacións diplomáticas co réxime e a retirada de 
embaixadores residentes en Madrid, acción que levou a cabo a maioría dos países 
con representación en Madrid. De forma paralela, os socialistas e nacionalistas 
vascos mantiñan constante relación co Foreign Office británico e con outras 
representacións diplomáticas en Londres ou París, como as de Checoslovaquia. 
Era un cerco diplomático ao franquismo que, pola contra, non gozaba nin da 
unanimidade internacional nin tampouco do propio exilio republicano español. 
A posición do partido socialista e, nomeadamente, de Indalecio Prieto era moi 
crítica co goberno de Giral e coas súas posibilidades reais de regresar a España: 
«Siempre he creído que nuestro Gobierno [de Giral] no era más que un estorbo 
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[…] que no llegará jamás a puerto […]. Por consecuencia, nuestro deber es no 
solamente cortar las amarras, sino hundir el barco», tronou Prieto nun discurso 
pronunciado en México DF aos cinco días de se producir a resolución da ONU. 
A vida do goberno Giral estaba sentenciada e no seu final foi «determinante» a 
posición do PSOE, partido que «tenía una representación parlamentaria para 
hacer dimitir a un gobierno» (Tusell 2012: 185 e ss.). Deste modo, abriuse unha 
crise de goberno que supuxo o abandono do presidente Giral, que foi substituído 
polo socialista Rodolfo Llopis, quen presidiría un goberno con menor número de 
ministerios (sete fronte a catorce), pero cunha composición política relativamente 
próxima ao de Giral: socialistas, republicanos, comunistas e nacionalistas vascos 
e cataláns. A ausencia de maior peso cualitativo no goberno Llopis sería a de 
Alfonso Castelao, que foi, por tanto, un dos protagonistas da crise do goberno 
Giral e un dos principais sacrificados nela.

A finais de decembro do ano 1946, as dificultades do goberno Giral eran 
manifestas para moitos observadores, incluídos algúns dos ministros que 
formaban parte del. Irujo anúncialle a Aguirre, o 28 de decembro de 1946, que 
«aquí la crisis anda por la calle», un día despois de que tivese lugar un Consello 
de ministros no que se abriu un debate entre os socialistas (De Francisco, Trifón 
Gómez) e o Presidente do goberno que, naquela altura, logrou concitar un apoio 
maioritario, incluído o do comunista Carrillo. Pero as diverxencias políticas 
irían en aumento. O desencadeante da crise non foi unicamente o resultado 
das manobras de Prieto e dos acordos tomados polos socialistas en México ou 
en Tolosa, que marcaban a táctica dos ministros socialistas, senón que no fondo 
estaba a presión do goberno británico, ocupado por laboristas que tiñan unha 
relación fluída con diversos dirixentes socialistas. O propio Irujo informaba 
ao lehendakari, despois dun Consello de ministros xa ben movido (carta do 
27.12.1946), que Llopis e outros dirixentes socialistas «esperan en Toulouse a 
que el Sr. [Ernest] Bevin [titular do Foreign Office] los llame, con el fin de oír 
de este último el plan que sugiere para la formación del gobierno intermedio» 
(FI, 12399.pdf ). A diplomacia británica non confiaba no goberno Giral como 
unha solución política para substituír a Franco sen risco dunha nova guerra civil 
(«pasar a los tiros» decía daquela un atento observador como Madariaga) e non 
descartaba forxar alianzas con militares e monárquicos para facer máis aceptable a 
caída de Franco, posición que defendía boa parte da oposición interior organizada 
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na ANFD. Nun informe recollido nos archivos da CIA titulado Resume of the 
Spanish Political Situation, datado o 11 de xaneiro de 1947, dise textualmente na 
epígrafe 21, relativo aos monárquicos:

They have also the sympathy of influential persons in the Western European Department 

of the Foreign Office, who believe that the strategic, political and economic interests 

of Great Britain in Spain would be better safeguarded by a moderate monarchy […] 

than by a republic more or less widely supported but open to extremist influences. 

(CIA Report: https://www.cia.gov/library/readingroom/document/cia-rdp82-

00457r000300440007-7)

O resultado máis importante da crise do goberno Giral non foi, porén, a 
súa substitución por un dirixente socialista, senón a creba producida na alianza 
Galeuzca e o sacrificio, entre outros, de Castelao como ministro. O dirixente gale-
go, malia a aparente inacción que lle achacaba semanas antes o seu amigo Irujo, 
revela estar moi atento ao problema central da política do exilio. Na opinión do 
rianxeiro, transmitida a Aguirre por Irujo, alén de existir unha clara influencia da 
masonaría na resolución da crise, que se «tramita en la logia masónica de la calle 
Cadet, a la que concurren los mandiles del Gobierno», o máis relevante é que «la 
tesis de esa logia es que no salgan del Gobierno elementos que representen fuer-
zas parlamentarias, sin que importe que salgan aquellos, que aun representando 
fuerzas populares, no tengan diputados en el Parlamento», opinión que Castelao 
debía coñecer a través de Augusto Barcia e que o propio Irujo confesa que «la 
he oído yo de labios del propio Don José Giral, no como solución masónica 
sino como parecer personal» (FI, 12399.pdf, carta do 6.1.1947). E tal foi o que 
aconteceu, unhas semanas despois, logo de fracasar unha tentativa de encargar a 
presidencia do goberno ao republicano Augusto Barcia e de non abrirse camiño 
unha solución máis audaz, de confiar o goberno a un dirixente vasco ou catalán. 
Finalmente, o elixido foi un político que, na opinión do nacionalista vasco Liza-
so, pertencía ao grupo dos «socialistas claudicantes» que trataban de «apuñalar 
la República» debido á súa submisión aos criterios do Foreign Office británico.

Ideas que concordaban claramente coas posicións de Castelao, que, antes de se 
producir a saída do goberno, desenvolveu unha dura loita contra aquela estratexia 
que alcumaba de «prietista» e «lerrouxista», no sentido de colocar España cima da 
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República. Nas notas recollidas nos seus Cadernos, Castelao escribe que se trata 
dunha «política claudicante que ben se pode chamar anglo-prietista» (Castelao 
1993: 84). Os ecos da acción de Castelao tiveron moita repercusión en América, 
pero tampouco lle pasaron desapercibidos a varios dirixentes «galeuzcanos» que, 
con algunha mala conciencia, acabaron por recoñecer que Castelao tiña razóns 
para se sentir «ofendido» pola tramitación da crise, non só polo triunfo das teses 
socialistas e dos libertarios, senón por continuaren como ministros no goberno 
Llopis tanto Irujo, dirixente do PNV, como Santaló, membro da Esquerra catalá, 
por máis que tivesen algunhas razóns de peso para facelo. Era a acta de defunción 
da alianza Galeuzca, que tardaría moitos anos en se poder recompoñer. A tese de 
Castelao foi exposta oficialmente no Consello de ministros do 21 de xaneiro de 
1947, nun discurso que logo publicaría en Bos Aires o xornal A Nosa Terra (abril 
de 1947) cun título algo fachendoso: «Galiza asume a defensa da República». 
A idea central de Castelao é que se trataba dun «gravísimo error» a caída do gober-
no Giral, «en el preciso momento en que acaba de conseguir su primer resonante 
triunfo» na ONU, porque esta acción supoñía darlle bazas ao réxime de Franco e 
abría a porta a unha solución monárquica, para rematar cunha declaración de fe 
republicana e galeguista. A defensa que Castelao facía do ideal republicano é sin-
cera, pero era proclamada nun foro e nun contexto nos que a confianza na forma 
de estado republicana como ariete para derrubar a Franco minguara claramente.

Mi actitud es netamente republicana, no solamente porque siento de verdad el 

republicanismo, sino porque al defender la República, defiendo a mi tierra, a mi pueblo, 

a mi Galicia, que es la razón suprema que me ha traído al Gobierno. (ANT, 455, p. 5)

Ademais das razóns políticas que están na base do enfrontamento de Indale-
cio Prieto co goberno Giral, é preciso ter en conta algunhas razóns de natureza 
económica que contribuíron a enfraquecer a solidariedade das organizacións do 
exilio coas institucións daquela recuperadas. Como é ben sabido, desde o propio 
ano 1939, houbo unha dura confrontación entre Negrín e Prieto polo control 
dos recursos xestionados polo SERE (negrinista) e pola JARE (prietista), tanto 
na axuda para o traslado de refuxiados republicanos a América como na distri-
bución destes entre a poboación exiliada. Unha vez constituído o goberno Giral 
e co apoio do executivo mexicano, os responsables dos «diñeiros do exilio» foron 
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convocados a unha rendición de contas por parte das novas autoridades republi-
canas, obxectivo que non puido lograrse debido a diferenzas no procedemento, 
o que deteriorou as relacións entre Giral e Prieto ata o punto de que «parece 
evidente que la crisis que puso fin al gobierno Giral estuvo relacionada con la 
[no] aprobación de la gestión» dos recursos procedentes do Vita que controlaba 
Prieto (Herrerín 2007; Velázquez 2014). Por outra banda, e de forma indepen-
dente desta disputa sobre a xestión dos diñeiros do exilio, tamén se observa que a 
distribución dos cada vez máis magros recursos de que dispuña o goberno repu-
blicano era un dos motivos de litixio entre os ministros de Giral, de modo especial 
pola asignación que debía concederse aos gobernos vasco e catalán, representados 
polos ministros Irujo e Santaló. Para dicilo con palabras de Tarradellas —reco-
llidas por Irujo en decembro de 1946—, nas que parece esquecer o que sostiña 
uns meses antes a respecto da entrada de Castelao no goberno: «Yo no creo en 
Galeuzca. No soy partidario de situar el problema gallego a la misma altura que 
el catalán y el vasco […]. Nosotros tenemos mucho que perder y lo jugamos todo 
[…] Galeuzca es un desafío contra Madrid» (Garrido 2009: 133). Todo axudaba, 
por tanto, a debilitar as posicións de Galeuzca no escenario da política do exilio 
republicano e, para o caso de Galicia, pode dicirse que a corda rompeu pola parte 
máis débil. Pero alén das reticencias políticas, estaban as necesidades económi-
cas, nomeadamente as dos cataláns. Desta situación fala extensamente Castelao 
nunha carta ao seu amigo e conselleiro Rodolfo Prada, meses andados despois da 
crise do goberno Giral:

[…] eisisten causas de tipo moi material, que os obrigan [vascos e cataláns] a rebaixar 

as vellas intransixencias nacionalistas. Os Gobernos autónomos veñen cobrando dos 

fondos da República 50.000 pesos mexicanos cada mes, ou sexa 300.000 cada un d-eles 

ao ano, para sosterse como institucións da República e se eu non podo decir que o 

Goberno vasco xa esgotara o seu tesouro e xa teñen necesidade de axudas, podo afirmar, 

en troques, que o Goberno catalán somentes vive d-eso, por eso e cicáis para eso. Esta 

custión quero aclararlla a vostede, para que d-ela faga o uso que sexa necesario. Cando 

[Augusto] Barcia [ministro de Facenda] propuxo a redución de todol-os gastos e o pago 

en francos franceses ao troque oficial, non se lle tocou aos emolumentos que cobraban 

os Gobernos autónomos; pero abondou que se lles intentase pagar na moeda do país 

para que se alporizaran con toda caste de armas. Nas vísporas da xuntanza derradeira da 
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ONU, cando Giral se dispoñía a sair para Nova York, Irujo dirixeulle unha carta na que o 

ameazaba coa retirada da representación vasca se non se lles seguía abonando o «anticipo» 

en pesos mexicanos (así eles seguirían negociando no marché noir). Os vascos, en privado, 

decian aituaren así en beneficio dos cataláns, pois a eles, realmente, sóio lles preocupaba 

o asunto como demostración simbólica de respeto ao seu Goberno; pero eu sospeito que 

os fondos de que dispoñían deben estar esgotados ou dando as boqueadas, como están os 

da República, e fúndome no intrés que Irujo tiña en que Barcia iniciara as negociacións 

d-un empréstito, queréndome complicar a min n-ese asunto, ao que me neguei por razóns 

político-moraes. (FC-FRP, carta do 10.4.1947)

Castelao non podía impedir a crise do goberno Giral, pero era claramente 
consciente de que a súa actitude era a propia dun outsider que camiñaba pola 
súa conta, tomando unha posición que o propio Castelao cualificaría de «atre-
vimento» na mesma carta escrita a Prada. Non logrou nin a solidariedade dos 
ministros vasco e catalán, que se conduciron cun pragmatismo que Castelao non 
entendía, sobre todo, no caso dos vascos. Aínda que lle doese a actitude de Irujo 
e a viraxe de Aguirre, nunca chegou a romper relacións e amizade con eles, como 
lle conta privadamente ao seu amigo Prada e como demostran accións posteriores, 
entre elas a espléndida acollida que lle presta o Consello de Galiza a Irujo con 
ocasión da súa viaxe a Bos Aires, en setembro de 1948 (ANT, 464, set. 1948). 
Pero retornemos ao mes de xaneiro de 1947. A pesar da crise do goberno Giral, 
Castelao aínda tiña esperanzas de que o sucesor na presidencia fose o republicano 
Augusto Barcia, con quen tiña bo trato, pero ao que se opuxeron forzas como os 
cataláns de Esquerra. Finalmente triunfaron totalmente as teses de Prieto e dos 
libertarios, o que favoreceu a ruptura da alianza de Galeuzca, coa «eliminación» 
do ministro galego. Xa fóra do goberno republicano, Castelao continuou aínda 
case medio ano en París, cunha actividade política bastante intensa tanto entre o 
exilio galego en Francia (Garrido 2009: 153 e ss.) como nos seus contactos cos 
dirixentes «galeuzcanos», que seguían apoiando as posicións de Castelao e o seu 
posible retorno ao goberno. Retorno que era imposible na presidencia de Llopis, 
pero que tivo algunha posibilidade na etapa presidida polo republicano Álvaro de 
Albornoz, que comezou a súa andaina a partir do mes de agosto de 1947. Mais, 
para daquela, Castelao xa embarcara cara a Bos Aires, na que sería a súa derradeira 
viaxe transatlántica, procurando un acubillo afectivo que en Francia non tiña e 
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para reforzar o seu «tinglado porteño», en maledicentes palabras de Plá. A saída 
de Castelao do goberno republicano non deixou de preocupar a varios dirixentes 
dos partidos de Galeuzca. Un dos máis críticos coa forma de tramitar a crise foi 
o nacionalista vasco residente en Londres Ignacio de Lizaso, en cartas escritas aos 
poucos días da dimisión de Giral (cartas do 6 e 10 de febreiro de 1947), nas que 
lle recriminaba aos ministros vasco e catalán o seu comportamento, avogando por 
manter a posición de Galeuzca:

La única verdad, la que un día lamentaremos, es que vascos y catalanes hemos torpemente 

posibilitado el que los socialistas «claudicantes» se hayan adueñado del poder […]. 

Pero cometido este error, lamentable y de consecuencias funestas a mi juicio, ¿vamos 

a remacharlo con nuestra participación en el gobierno de la «claudicación» que va 

derechamente a apuñalar la República desde dentro? […]. Creo que debes hablar de esto 

con José Antonio [Aguirre] muy seriamente […]. Creo sinceramente que has hecho mal 

en aceptar el puesto en el nuevo gobierno. (FI, 12422.pdf )

A complexidade da situación política do exilio explica que sexan moi dife-
rentes as reaccións producidas fronte a esta crise que serviu certamente de par-
teaugas na historia política do exilio republicano. Unha parte moi importante 
da Esquerra catalá, por vía do ministro Santaló, actuou de acordo coas posicións 
dos socialistas («¿Fue acaso neutral la posición de Santaló?», preguntábase Lizaso). 
Pero tampouco era inocente a táctica de Aguirre, quen estaba ao corrente das 
andanzas de Prieto e das posicións que mantiña o Foreign Office británico, vistas 
as notas confidenciais de reunións e entrevistas de dirixentes vascos co ministro 
Bevin (16.9.1947) ou con Indalecio Prieto (22.3.1948), que se conservan entre 
os papeis de Irujo (FI, 11597.pdf e 12741.pdf, respectivamente). Con todo, de 
ser certa a información que Joseba Rezola lle pasa a Xoán X. Plá, segundo a que 
os vascos forzaran ata o límite a inclusión de Castelao no goberno Llopis (Garrido 
2009:154), sería unha mostra de que a liña Galeuzca non estaba de todo aban-
donada. Xa con Castelao en Bos Aires, houbo un novo intento de o incorporar 
ao goberno presidido por Álvaro de Albornoz, segundo notas das conversas tidas 
en abril de 1948 entre este e Irujo, nas que se declara disposto a «considerar 
una designación de Castelao como ministro para sud-América, siempre a título 
de personalidad», pero as razóns que esgrime para manter as súas dúbidas son 

79

O CONSELLO DE GALIZA NA ESTRATEXIA DOS EXILIOS IBÉRICOS, 1939-1950

79



un retrato descarnado do que o republicanismo español pensaba da diversidade 
nacional interior:

Sobre Galicia yo tengo mis ideas. Así como Cataluña, Euzkadi y Portugal son tres hechos 

diferenciales dentro de España, Galicia es solamente un país retrasado, que no se puso 

a la altura de Portugal ni a la de Castilla, pero que no puede considerarse como país 

sustancialmente distinto. En cambio, Cataluña y Euzkadi son dos países con hecho 

diferencial acusado y hay que reconocerlo. (FI, 11294.pdf )

Castelao e a súa esposa Virxinia retornaron a Bos Aires nos meses de 
xullo-agosto de 1947, azunados polas mostras de afecto procedentes de Amé-
rica e, mesmo, co engado de poder abrazar o seu amigo Otero Pedrayo, que era 
o convidado de honra da primeira das Xornadas Patrióticas organizadas polo 
Centro Galego na capital porteña. Foi certamente daquela cando se fixo máis 
patente a excentricidade de Bos Aires no concerto do exilio republicano e non 
digamos no da política mundial. Nesta fase final da vida activa de Castelao, a súa 
actividade política foi cada vez menos intensa e tamén menos atenta ás grandes 
mudanzas que estaban a acontecer na política europea e mundial. O seu retorno 
non aviveceu as actividades do Consello de Galiza porque a vida da institución 
ficaba escurecida pola figura do seu presidente. Foron anos en que, segundo 
avanzaba a doenza física de Castelao, se acrecentaba tamén a súa dimensión de 
símbolo do galeguismo, nomeadamente en Bos Aires: «Era un símbolo en vida, 
una referencia moral, pero no era un auténtico líder» (Núñez Seixas 2012: 226). 
Con todo, non foron tempos baldeiros na biografía de Castelao. A súa actividade 
centrouse en culminar os proxectos culturais que comezara moito tempo antes, 
como a publicación d’ As cruces de pedra na Galiza ou redactar unha segunda 
parte do Sempre en Galiza. Tamén en alentar grandes proxectos, como a Historia 
de Galiza encomendada por Manuel Puente a Otero Pedrayo poucas semanas 
despois do seu retorno de Bos Aires, proxecto que o propio Castelao anunciaría 
oficialmente no «xantar patriótico» que tivo lugar a finais do ano 1948 (ANT, 
466, p. 1). Pero talvez a obra máis significativa do último Castelao foi a de nature-
za fortemente simbólica: celebración de datas patrióticas (plebiscito do Estatuto, 
morte de Pardo de Cela, Día dos mártires galegos) e redacción de memorables 
discursos como o Alba de Groria, pronunciado no derradeiro Día de Galiza ao 
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que puido asistir (25 de xullo de 1948), que serviu de testamento vital do seu 
pensamento sobre a tradición galega. Tamén se ocupou de elaborar un relato 
sobre a súa experiencia parisiense e as relacións cos galeguistas do interior, que 
está ben condensado en artigos de prensa e no seu epistolario. A súa idea central 
non foi, desde logo, facer unha autocrítica, senón reafirmarse nos seus principios 
doutrinais sobre o ideario republicano («Nin República do 31 nin Monarquía»), 
proclamar as vantaxes de Galeuzca («A ideia mais grande que xurdeu en Hespaña 
dende fai máis dun século») e mesmo terzou no asunto do federalismo europeo, 
unha contribución oportuna ante a viraxe cara a un movemento europeísta que 
arranca claramente no congreso da Haya de 1948, no que participan algúns dos 
seus mellores amigos políticos, como eran os nacionalistas vascos. Era unha pro-
clamación de federalismo que chegaba a destempo, pero que non está privada de 
certa utopía cando se refire á «Unión Europea» (ANT, 460, 1948). Na celebra-
ción do aniversario do plebiscito do Estatuto de 1949, ao que Castelao xa non 
puido asistir, enviou unha mensaxe en que condensaba as ideas fortes sobre as 
que, de poder facelo, falaría naquel acto conmemorativo: republicanismo deste-
rrado, partidos divididos, goberno agonizante, convenio socialista-monárquico e 
comité federalista «hespañol» (ANT, 469, xuño de 1949).

A morte de Castelao en xaneiro de 1950 foi o momento culminante neste 
tránsito de líder a símbolo. As mostras de respecto que naquela altura recibiu 
dan a medida do que significaba a súa desaparición, pero tamén que se estaba 
a cerrar unha etapa do exilio galego e das súas relacións tanto co resto do exilio 
republicano como coa oposición interior. Con todo, algo da semente botada por 
Castelao estivo presente nos actos organizados con ocasión da súa morte. En Bos 
Aires, o seu enterro, alén de multitudinario, foi un acto de carácter unitario de 
toda a colectividade asociada nas diferentes entidades porteñas, aínda que se lle 
recoñeceu un papel principal ao Centro Galego e ao seu presidente, Xosé Villa-
marín. A noticia da súa morte causou no interior «una enorme impresión», pero 
«los comentarios de prensa sobre el hecho, salvo raras excepciones, una pena» 
(CCG-FD, LS, carta de F. del Riego, 12.1.1951). Houbo algúns telegramas de 
condolencia de claro nesgo institucional (arcebispo, alcalde de Compostela, RAG, 
Universidade, Padroado Rosalía de Castro e Museo de Pontevedra), mentres que 
os enviados desde fóra de España reflectían máis cabalmente a repercusión de 
Castelao no mundo da emigración e da política do exilio, pois aos centros galegos 
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de Cuba, Nova York, Montevideo, Río de Xaneiro, Caracas ou Chile engadíronse 
figuras como Portela Valladares, Aguirre ou Pelayo Sala (ANT, 474, xullo 1950). 
A esmagadora presenza dos emigrantes, máis que dos exiliados, nesta hora última 
de Castelao non fai senón reafirmar o que fora a súa vida desde que chegou a 
América a mediados de 1938. Houbo, non obstante, dúas homenaxes que tiveron 
un maior calado político. A primeira foi o especial d’ A Nosa Terra, coordinado 
por Prada e Luís Seoane, no que foi reunido un extenso grupo de amigos e de 
colaboradores políticos de Castelao, tanto do interior como do mundo da emi-
gración e do exilio. Entres os do interior están Otero Pedrayo, «Ben-Cho-Shey», 
Ramón Piñeiro, Fernández del Riego, os escritores Aquilino Iglesia, Ánxel Fole 
ou Ramón Cabanillas, e os investigadores Xesús Carro ou F. López-Cuevillas. Os 
colaboradores do exterior son, na súa maioría, do ámbito societario, pero tamén 
do exilio (Marcial Fernández, González López, Irujo, Serra Moret, Tobío, Núñez 
Búa, Somoza, etc.), sector en que se botan en falla algúns exiliados moi activos 
na vida cultural e política porteña, como o grupo de Luís Seoane, daquela xa 
esfarelado por diversos países (Varela, Espasandín, Dieste…).

Outro acto de homenaxe de contido máis galeuzcano foi o celebrado en París, 
no mes de febreiro de 1950, que congregou a varios representantes das institu-
cións republicanas e dos partidos vascos e cataláns, pero no que non deixa de ser 
algo rechamante que a participación galega se reducise a unhas «cuartillas tele-
gráficas» escritas por Xoán X. Plá en Montauban que foron lidas no seu nome 
polos organizadores. Segundo explicaría pouco tempo despois Irujo («Los muer-
tos mandan», escrito en 1952), «los vascos le queríamos mucho; le queríamos 
de veras» porque Castelao era un «gran demócrata y un eximio patriota». Pero 
o máis relevante da velada de 1950, considerada como un «acto muy simpáti-
co» por parte de Manuel de Irujo, segundo llo conta a Julio Jáuregui (carta do 
13.2.1950), foi a intervención dun exiliado portugués:

La figura más aplaudida, con notoria diferencia sobre todos los restantes, fue José 

Domingues dos Santos, el expresidente del Gobierno portugués, que habló en portugués, 

sin que ni uno solo de los circunstantes dejara de entenderle cuando pedía, con gran 

elocuencia, un régimen de Comunidad Ibérica en el que todos los demócratas peninsulares 

vivan en su patria, y todas las patrias en un espacio común. (FI, 2448.pdf )
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Nas beiras do Río da Prata, as decisións tomadas polas entidades societarias e 
polo Consello de Galiza revelan que ficaron algo desconcertadas pola desaparición 
de Castelao: «orfos mais non desherdados» foi o resumo dos seus sentimentos. 
A Comisión Intersocietaria acordou, na súa xuntanza do día 8 de xaneiro de 1950, 
considerar o día da morte de Castelao como un «Día del duelo» e engadir tal data, 
«no adiante», ás festas patrióticas que xa estaban daquela en vigor (Plebiscito, 
Pardo de Cela, Mártires galegos). Pero máis importantes foron os acordos tomados 
polo Consello de Galiza. Na xuntanza do día 1 de febreiro de 1950, reunidos os 
conselleiros vivos (Alonso Ríos, Villaverde e Suárez Picallo —representado por 
Prada—) cos «asesores» Manuel Puente, Xosé B. Abraira e Ramón de Valenzuela, 
consideran que a «falla de Castelao» supón un «momento crucial para vida do 
Consello» e, por proposta do republicano Elpidio Villaverde, acordan «que se 
non cubra o posto de Presidente e que, temporalmente, siga presidindo Castelao, 
de xeito simbólico, funcionando [o Consello] baixo a direición do Segredario 
[Alonso Ríos]», que asume deste modo a «autoridade máisima». Tamén se acorda 
naquela xuntanza «declarar reliquia hestórica a bandeira que cubriu o ataude de 
Castelao», así como seguir prestando á súa viúva «as asistencias que corresponden 
á súa xerarquía» e como «depositaria do arquivo» do Consello. Pasado un mes, 
e datada en Montevideo, o Consello de Galiza emitiu unha «Decraración» en 
que se confirman os acordos anteriores, coa engádega de que «a doutriña que 
nos ensinou [Castelao], será Ley (sic) d-as nosas aitividades» e que manteñen 
como obxectivos políticos «defender a liberdade de Galiza i-o restabrecemento 
d-un Goberno repubricán na Hespaña». Como recoñecemento do papel histórico 
de Castelao, estas decisións do Consello de Galiza son coherentes coa xénese e 
fundación deste. Como institución representativa das aspiracións autonomistas 
galegas e da súa necesaria presenza nos medios da oposición política, tanto en 
París como no interior, o Consello estaba a entrar nun camiño sen saída, no que 
permaneceu por uns dez anos ata encontrar novos rumbos, coa entrada doutros 
dirixentes e a creación dunha delegación en Europa, con sede en París. En 1950 
non só desaparecía o fundador do Consello, senón a razón fundamental da súa 
existencia, que non foi outra que levar á práctica a estratexia de Galeuzca, da que 
Castelao foi o seu principal abandeirado.
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VIRAXES E BLOQUEOS

O resultado máis importante da executoria política do Consello de Galiza, da 
propia Galeuzca e das accións políticas de Castelao tanto en Bos Aires como en 
París ou México é que esta etapa do exilio galego logrou dar expresión política 
ao mandato expresado no plebiscito estatutario de xuño de 1936. Dado que 
durante a Guerra Civil non fora posible organizar unha estrutura de goberno 
autonomista como lograran facer os vascos, o gran mérito de Castelao foi dar 
visibilidade no exilio á realidade nacional de Galicia. Para conseguir estes obxec-
tivos tivo algunhas axudas impagables, como as prestadas por unha minoría de 
emigrantes e algúns exiliados, e unhas complicidades políticas externas, tamén 
moi valiosas, como as prestadas polo nacionalismo vasco. E, por outra banda, hai 
que subliñar o traballo de reconstrución do galeguismo no interior a partir de 
1943, con notable presenza nas plataformas de oposición ao franquismo e cun 
claro protagonismo nas negociacións realizadas co goberno Giral nos meses de 
febreiro-marzo de 1946, que abriron a porta para a incorporación a este, como 
ministro representante de Galicia, do presidente do Consello de Galiza.

Neste proceso, que vai desde 1941, cos primeiros síntomas de reconstrución 
de Galeuzca en Bos Aires, ata 1947-1948, co devalo das institucións republicanas 
no exilio e unha viraxe estratéxica provocada pola acción combinada da Guerra 
Fría e do recoñecemento internacional do réxime de Franco, a presenza de Galiza 
foi obra da acción de Castelao e da institución que presidía, así como da activida-
de da oposición interior. E dados os recursos humanos e materiais dos que uns e 
outros dispoñían, non deixa de ser un milagre a visibilidade que Castelao logrou 
na política do exilio republicano. Nas páxinas precedentes analizamos feitos e pro-
cesos. E agora, como recapitulación conclusiva, cómpre facer algunhas reflexións 
globais, de natureza comparada, sobre a dimensión institucional do Consello de 
Galiza e dos motivos que provocaron a creba da estratexia de Galeuzca no con-
texto das política do exilio, e do interior, nos anos finais da década dos corenta. 
Viraxe que tomou varios camiños no caso do exilio republicano, entre o retorno 
dalgúns exiliados, a debilitación das institucións reconstruídas uns anos antes e 
a percepción de que a oposición á ditadura franquista precisaba outra estratexia 
menos vinculada á tradición republicana e máis próxima á nova democracia que 
se estaba a construír na Europa da posguerra. Xa o advertía o lehendakari Aguirre 
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na súa mensaxe de fin de ano de 1947, que evocamos no introito: «Dentro de 
pocos días comenzará el año 1948. Será pródigo en sucesos de toda clase», entre 
os que establece como fundamental unha estreita vinculación entre a «libertad 
democrática» e a «liberación» dos vascos da «tiranía franquista» (Santacana 2014: 
195). Para o caso galego, sen ser verbalizado desta forma, a viraxe de 1947-1948 
tamén tivo consecuencias especialmente pesadas, tanto en Bos Aires como no 
interior, dado o desconcerto en que ficou o Consello de Galiza e a decisión de 
«facer política por outros medios» que tomou a xeración fundadora da Editorial 
Galaxia. Máis que unha viraxe, o exilio galego encontrouse cara a 1950 nunha 
situación de bloqueo.

A natureza institucional do Consello de Galiza tivo desde o inicio unha 
evidente dificultade para a súa homologación cos gobernos autónomos de 
Cataluña e de Euzkadi, malia a insistencia de Castelao en falar de «tres gobernos». 
Realmente a alianza Galeuzca que servía de soporte ao propio Consello era de 
partidos e non de gobernos, como diría anos máis tarde o «emigrado» porteño 
X. Núñez Búa. Neste sentido, o Consello aspiraba a desempeñar as dúas tarefas, 
tanto superando de modo artificial as diferenzas de partido como presentándose 
como un goberno no exilio. Porén, os trazos básicos do Consello de Galiza 
tiñan máis viabilidade para desenvolver unha acción política no seo de Galeuzca 
que para manter alianzas co resto dos partidos republicanos. A limitación 
esencial estaba non só na súa baixa representatividade política, senón tamén 
na carencia dunha experiencia de goberno. A diferenza das institucións de 
goberno de vascos e cataláns, o organismo fundado por Castelao non foi capaz 
de integrar as correntes republicanas e, nomeadamente, as procedentes da 
esquerda, fundamentalmente a socialista. As críticas recibidas polo Consello de 
Galiza desde o momento da súa fundación foron mal entendidas por Castelao, 
pero non carecían de fundamento. A substancia política da institución estaba 
excesivamente determinada por unha tradición galeguista na que se combinaba 
a herdanza republicana coas achegas procedentes do galeguismo da emigración 
en Bos Aires. A unha faltáballe a experiencia de goberno e a outra ter pasado o 
transo da guerra e, mesmo a do propio exilio. Aínda que os catro fundadores do 
Consello eran claramente exiliados republicanos e galeguistas, os seus asesores 
políticos e apoios económicos non o eran. Toda a Comisión de Facenda do 
Consello estaba formada por antigos emigrantes, politizados nos ambientes 
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porteños, pero apenas conectados coas dinámicas políticas producidas na España 
dos anos trinta, tanto en tempos de paz como durante a Guerra Civil. O seu 
espírito político era o propio do asociacionismo das colectividades emigrantes, 
pouco dado á cooperación, o que fomentaba prácticas de «campanilismo» e 
liortas grupais.

As institucións homólogas da alianza Galeuzca, alén da experiencia de gober-
no, fomentaron claramente unha maior representatividade política na súa com-
posición. No goberno vasco, por máis que a hexemonía fose posuída polo PNV, 
mantíñanse membros de partidos de esquerda (PSOE e PCE) que foran nomea-
dos en outubro de 1936 e que logo foron ratificados no exilio, como mostra 
o «Pacto de Baiona» de marzo de 1945 «entre los partidos y fuerzas sindicales 
vascas, incluído el PC» (Pablo / Mees / Rodríguez Ranz 2001: 138). No caso 
das institucións catalás, a pluralidade política tamén era patente tanto durante a 
guerra como no exilio, coa participación non só de diversas sensibilidades nacio-
nalistas (ERC, Acció Republicana…), senón tamén de socialistas, comunistas e 
libertarios. Na súa reconstrución a partir de 1945, a través do Consell Assesor ou 
de Solidaritat Catalana como pasos previos á formación do primeiro goberno do 
president Irla, a presenza maioritaria de dirixentes de Esquerra republicana —esta 
mesma con fortes divisións internas— non supón a exclusión doutras forzas repu-
blicanas de esquerda. De feito, naquel goberno están presentes socialistas (Serra i 
Moret) e comunistas (Comorera), así como un representante das comunitats cata-
lanas de América (Carner) e o que fora presidente do Consell catalán en Londres, 
Pi i Sunyer, que acepta incorporarse despois dun intento frustrado pola súa parte 
de presidir un goberno (Morales 2008: 473 e ss.).

As razóns desta diverxencia do Consello de Galiza cos outros membros de 
Galeuzca deben procurarse, máis que nas decisións persoais tomadas por Castelao 
e o seu núcleo porteño, na peculiar evolución da política galega tanto na época 
republicana como no exilio. Hai un feito esencial que marca o exilio galeguista, 
que é a patrimonialización do proceso autonomista e, de forma aínda máis clara, 
do plebiscito de xuño de 1936, que o exilio tratou de converter nunha data 
patriótica. Por máis que aquela vitoria só fose posible grazas á participación das 
forzas políticas integradas na Fronte Popular —e dalgunhas non integradas, como 
a Dereita Galeguista—, na que eran hexemónicos os republicanos de Izquierda 
Republicana de Azaña, que recollía as forzas da antiga ORGA, o discurso gale-
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guista elaborado por Castelao, ben reiterado no Sempre en Galiza, criticou ou 
silenciou, desde unha perspectiva claramente presentista, a contribución de repu-
blicanos, como Osorio-Tafall, e de figuras da dereita, como Rajoy Leloup, que 
foran esenciais no proceso autonomista. Unha mostra da lealdade autonomista 
de Rajoy Leloup pode verse no relatorio que Xosé B. Abraira preparou para o 
Consello de Galiza, no curso dunha longa viaxe por Galicia durante os meses de 
verán de 1950, cando refire o seu encontro no compostelán Café Derby co que 
fora «Segredario do Comité Central da Autonomía de Galiza», daquela conver-
tido nunha «piltrafa que pasea o seu corpo macilento pol-as ruas da cidade do 
Apostolo» (Fernández Santiago 2000: 140).

Logo a dinámica da Guerra Civil levou a moitos dirixentes republicanos gale-
gos, mesmo con acta de deputado por unha circunscrición galega, a unha alianza 
con socialistas e comunistas que os afastou claramente do campo do galeguismo 
político ou, cando menos, do autonomismo (coas excepcións de González López 
e Fernández Mato). O illamento de Castelao e do Partido Galeguista non foi 
unha consecuencia da súa situación excéntrica no Río da Prata, senón unha con-
tinuidade da dinámica desenvolta durante a Guerra Civil e nos primeiros anos 
de exilio. De feito, algúns relevantes dirixentes galegos como Osorio-Tafall ou 
Viana Esperón tiveron responsabilidades directas na xestión dos diñeiros do exilio 
(sobre todo, no SERE) pero, a diferenza de vascos e cataláns, os galeguistas non 
se puideron beneficiar dos recursos destinados á evacuación e auxilio dos exilia-
dos republicanos e, posteriormente, dos que xestionaría o goberno republicano. 
O goberno vasco, a xuízo de Irujo, «percibió cantidades considerables (decenas 
de millones de francos)» (FI, 13801.pdf ), cantidade que mostra a orfandade eco-
nómica na que tivo que vivir o Consello de Galiza, sostido coas axudas que un 
reducido número de emigrantes acomodados lle prestaron.

Outro problema, mais de orde política, derivaba da débil capacidade organi-
zativa que tiña o Partido Galeguista na guerra e no exilio, e das súas relacións co 
goberno da República. O Partido Galeguista mantívose vivo na zona republicana 
pero, unha vez chegado a Bos Aires, foi transformado nunha Irmandade Galega 
que, na práctica, estaba dirixida por vellos emigrantes e non por exiliados. No 
interior, non foi ata 1943 que comezou a reconstrución do Partido por parte de 
membros das antigas Mocedades Galeguistas, amosando unha tendencia común 
na oposición antifranquista que se estaba a formar no interior, máis dinámica e 
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composta por xentes máis mozas, como sucedía tamén en Cataluña na análise 
de Carles Santacana (Tarradellas 2014: 54). Por outra banda, a presenza galega 
nos gobernos da II República estivo protagonizada por políticos como Casares 
Quiroga ou Portela Valladares, pouco permeables ao ideario do galeguismo auto-
nomista, e só en postos intermedios (gobernos civís, ministerios) foron incorpo-
rados algúns dirixentes de tradición autonomista e galeguista como Peña Novo, 
Osorio-Tafall, Martínez López ou Lois Tobío. Pola contra, ministros vascos e 
cataláns formaron parte dos gobernos de guerra, afirmando deste modo non só 
a República, senón tamén unha mínima unidade política no seu propio ámbito 
político. Como diría Irujo nun largo informe político escrito en maio de 1946, 
grazas á colaboración coa República, os nacionalistas vascos lograron crear unha 
gran solidariedade cos partidos do bando republicano e, por esta vía, «forjar 
la unidad vasca» (FI, 13801.pdf ). A situación do galeguismo foi radicalmente 
distinta. Malia que fora parte importante na alianza electoral da Fronte Popular 
de 1936, o galeguismo autonomista non puido aspirar a entrar no goberno da 
República en tempos de guerra, dada a inclusión de Galicia no bando franquista. 
Durante a Guerra Civil, algunhas iniciativas como as Milicias Gallegas lograron 
manter viva a lealdade republicana de Galicia, pero a contribución do galeguis-
mo foi inferior á achegada por figuras como os comunistas Enrique Líster e San-
tiago Álvarez. Isto non supón que o galeguismo político non existise no bando 
republicano. Unha mínima estrutura partidaria foi mantida na zona republicana, 
pois unha «Segredaria» galeguista, de crer as informacións de Plá, funcionaba 
en Valencia e Barcelona. O máis relevante, porén, foi o esfarelamento que pro-
vocou o final da guerra no grupo galeguista. Dunha banda, Castelao marchou 
aos EE. UU. meses antes de que acabase o conflito e se organizase a saída dos 
exiliados desde Europa cara a América. E, doutra banda, os membros máis novos 
do Partido Galeguista, como Martínez López ou Lois Tobío, arranxaron pola 
súa conta a chegada a América e a súa ulterior instalación laboral nos EE. UU. 
ou no Uruguai. En todo caso, a incorporación de Castelao ao goberno de Giral, 
que se quixo entender por parte de voceiros galeguistas como unha continuidade 
da presenza de Casares Quiroga nos gobernos de Azaña, non pasaba de ser un 
artificio político. Unha voz do exilio galeguista como Núñez Búa vería nunha 
carta a Paz-Andrade, anos andados, de forma moi crítica a executoria de Castelao 
e do Consello de Galiza:
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Gran erro de Castelao, que sen ter en conta a opinión dos 7 ou 8 galeguistas do Partido 

Galeguista que estabamos na Arxentina, matou o P[artido] G[aleguista], do que era 

mandatario ¡non mandante!, sustituíndo a nosa voz cramante no desterro pola tatexa 

dun espantallo, o Consello de Galiza que, morto il —e aínda vivo—, non foi máis que 

un barquiño de papel sen leme. (CCG-FD-PA, carta do 23.7.1977)

O bloqueo da estratexia Galeuzca estaba anunciado coa viraxe dada por Agui-
rre ao pouco tempo de se constituír o propio Consello de Galiza, como tamén 
advertiría, décadas máis tarde, un estreito colaborador de Castelao como foi 
X. B. Abraira, para quen «o noso Consello ficou pendurado», cando a institución 
non foi recoñecida polo goberno vasco (CCG-FD-XA, carta a Díaz Pardo, 1986). 
Malia esta dificultade de inicio, «Castelao e conselleiros e doantes acordaron con-
tinuar» e esta persistencia tivo o seu premio coa chegada de Castelao ao goberno 
Giral en 1946. Pero tamén foi a crise deste goberno a que marcou claramente o 
devalo da estratexia de Galeuzca. Alén diso, a crise non resulta comprensible sen 
ter en conta a presión do PSOE, dominado por Indalecio Prieto, para fomentar 
unha saída do franquismo distinta do que supoñía a recuperación do réxime 
republicano. Primeiro, a proposta de realizar un plebiscito en España e, despois, 
a aceptación dun diálogo cos monárquicos acabou converxendo coa propia estra-
texia do réxime de Franco. De feito, o encontro de Don Juan con Franco no iate 
Azor foi case coetáneo co de Gil-Robles e Prieto en Saint Jean de Luz. Castelao 
percibira claramente esta estratexia cando se queixaba de que Prieto colocaba 
España por riba da República. Era iso o que estaba a acontecer.

Pero esta queixa precisa ser completada cunha segunda observación: foi boa 
parte da oposición interior e, desde logo, os máis sinalados membros de Galeuzca 
os que apostaron por unha solución non republicana. O vasco Leizaola, nunha 
reunión realizada no domicilio parisiense do lehendakari Aguirre, sentenciou que 
«la República ha muerto. Esto es más claro que la luz […]. Es preciso seguir otros 
caminos», o que supoñía pasar de Galeuzca a unha alianza cos partidos demó-
cratas cristiáns de Francia, Bélxica e Italia (FI, 13801.pdf ). Os asistentes á reu-
nión (que eran Irujo, Lasarte e Monzón) manifestaron non estar conformes coa 
sentencia, pero aos poucos meses este foi o camiño que tomaron os nacionalistas 
vascos. Era por maio de 1948, pouco antes da realización do primeiro congreso 
do Movemento Europeo na capital de Holanda e meses antes do fracasado pacto 

89

O CONSELLO DE GALIZA NA ESTRATEXIA DOS EXILIOS IBÉRICOS, 1939-1950

89



entre Prieto e Gil-Robles. Por tanto, cando Castelao clamaba desde Bos Aires 
contra os «repúblicos», aínda que piadosamente silenciase os seus amigos vascos, 
estaba a poñer o sal na amata da estratexia republicana. Pero acertar na descrición 
da doenza non supón atinar coa diagnose da curación. Isto foi o que, infelizmen-
te, lles sucedeu a Castelao e aos seus compañeiros do Consello de Galiza, que 
resolveron a súa situación de orfandade política coa denuncia da heterodoxia 
táctica emprendida non só por republicanos e socialistas, senón tamén polos 
nacionalistas vascos e cataláns, táctica da que ficou excluído o galeguismo orga-
nizado en América e, tamén, o do interior, que apostou por unha loita cultural a 
través de iniciativas como a fundación da Editorial Galaxia. A viraxe europeísta 
de gran parte do exilio republicano asentado en Europa así como a reflexión 
iniciada en América por parte de revistas como Las Españas mostran que unha 
etapa da loita política dos exiliados estaba a acabar, como xa analicei noutro lugar 
(Villares, 2015). Case dez anos máis tarde, aquel Consello de Galiza, co mesmo 
nome pero con outros dirixentes e, desde logo, cunha estratexia de oposición ao 
franquismo centrada en Europa e na loita no interior de España, tentaría colocar 
de novo o galeguismo político no movemento europeísta e no seo da oposición 
interior non comunista. Pero aquela peripecia ben merece unha ollada específica, 
que terá lugar noutra ocasión.
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