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1. INTRODUCIÓN

Lois Tobío Fernández (Viveiro, 

1906-Madrid, 2003) encarnou ao 

longo da súa dilatada vida un ideal 

de nacionalismo galego democráti-

co, aberto e progresista, de corte 

europeísta e universalista, verdadei-

ramente antitético ao que certa 

visión topificada desde certas ins-

tancias políticas e mediáticas tende 

a presentar acotío como doutrina da 

pechamento, do exclusivismo e do 

desprezo por todo o alleo, confun-

díndoo adrede e tramposamente co 

chauvinismo, co imperialismo e co 

supremacismo que esas mesmas ins-

tancias a miúdo practican, xustifican e defenden.

Ben polo contrario, Tobío e moitos outros membros da súa xeración, a do 25 

ou do Seminario de Estudos Galegos (SEG), demostraron de todos os xeitos 

posibles que só desde o amor e a identificación cordial co propio (lingua, histo-

ria, paisaxe, costumes...) se pode acceder con variedade de miras e espírito inte-

grador, á percepción, á comprensión e ao verdadeiro gozo do distinto, do forá-

neo ou do alleo. Ser universal e universalista non é, non pode ser, avergoñarse 

do propio, renegar do particular, ignorar o específico, nin tampouco menospre-

zalo, senón amalo e proxectalo ao mundo e sobre o mundo para o enriquecer na 

Lois Tobío. Retrato de B. Gur+®witsch
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diversidade. Desde esa perspectiva, amar, valorizar e coñecer a propia lingua, a 

propia terra, a propia cultura non é senón a chave mestra para amar, valorizar e 

coñecer cordialmente todas as demais. 

O amor do galeguista Tobío polas linguas e o seu poliglotismo activo foron 

síntomas clarísimos desta actitude da que fixo sempre gala. A súa definición 

sobre os valores éticos en Castelao (Tobío, 1989) ben pode acaerlle a el propio:

Por todas estas cousas entrou na política, levado dun imperativo moral. Tiña que dar á 

causa de Galicia canto era e tiña e podía porque a obriga cara o seu pobo estaba por enriba 

de todo: das comenencias e comodidades persoais, das eivas e dificultades, dos traballos e 

dos disgustos [...] O noso Daniel era, por temperamento e por refleisión, un home inte-

grador [...] Nada tiña de exclusivista nin dogmático. Nin de hipercrítico. [...]

Por esa razón non foi un revolucionario, se por atal entendemos aquel que teima cam-

biar pola violencia o statu quo. Sabía moi ben no que soen rematar as revolucións mon-

tadas con moito esbardallo, axitación e arroutadas, anque procramaba o dereito a resistir 

a opresión. Defendía unha ciruxía non traumatizadora porque sabía o alto custe que hai 

que pagar pola outra. Pero non era un conservador, pois non buscaba mante-lo existen-

te, que era noxento e malo, senón, dixéramos, un restaurador, que quer devolver a 

Galicia a sua persoalidade secuestrada, avencellándose ao pasado auténtico e máis lonxa-

no, anovando a verdadeira tradición axeitada, naturalmente, á situación actual. Era 

restaurador do bo perdido e reformador en todo o estrano ao noso ser que, en séculos 

malfadados, fórase impondo pola violencia, e máis ainda pola solercia, ao noso pobo. 

[...] Pero o seu criterio moral non pandeaba ao estremismo, ao puritanismo nen ao uni-

lateralismo. Anque amador da xusticia, adondábaa ca piedade e o amor e cun agudo 

senso da realidade, do factible.

Nas liñas que seguen procuraremos dar conta de xeito necesariamente con-

ciso do perfil e das posicións deste intelectual viveirense no desenvolvemento 

do movemento galeguista anterior ao tráxico 36, en procurada complementa-

riedade co texto do colega e amigo Carlos Méixome, que se centrará no período 

de posguerra.
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2. DA «PREHISTORIA GALEGUISTA» DE LOIS TOBÍO

Cando nace a primeira das Irmandades da Fala, en maio de 1916, Lois Tobío 

Fernández aínda non ten os dez anos feitos. O traslado coa súa familia a Com-

postela para realizar os estudos de bacharelato prodúcese pola mesma época en 

que o catedrático Porteiro Garea, o estudante para mestre Vitoriano Taibo, o 

veterinario Xesús R. Culebras, o estudante de Dereito Manuel María González 

e algúns outros poñen en marcha na capital galega outra agrupación «irman-

diña», a segunda cronoloxicamente (Ínsua, 2016: 111-112).

Aínda que por evidentes razóns de minoría de idade o adolescente Tobío non 

se incorpora á citada plataforma galeguista, está claro que non permaneceu illado 

a respecto da súa actuación e discurso. Este fíxose notar bastante, cando menos 

nun inicio, grazas á implicación de figuras como José Portal Fradejas, Salustiano 

Portela Pazos e de xornais como o Diario de Galicia, dirixido por Miguel Ferrer, 

e a revista El Eco Franciscano, en determinados círculos do catolicismo rexiona-

lista compostelán, aos que non era alleo o propio pai do noso protagonista, Luís 

Tobío Campos (1861-1943), correspondente da Academia Galega que publica-

ría por esta mesma época o seu libro Rosiñas da Terra (1917). Certo é, así e todo, 

que moi axiña ese sector confesional e conservador das Irmandades emprendeu 

a retirada da organización, enfrontándose a ela pouco despois con iniciativas 

como a «Semana Regionalista» organizada por El Debate en Compostela en xullo 

de 1918.

Por outra banda, no mesmo instituto compostelán en que Lois Tobío Fer-

nández comeza a realizar brillantemente os seus estudos de bacharel no curso 

1916-17, situado na praza de Mazarelos, movíanse entón, se ben en cursos 

máis adiantados, figuras como Manuel Antonio (seis anos máis vello ca el), 

Marcial Rodríguez Cebral e Manuel González Mato, que non por acaso se 

xuramentaron os tres no curso 1916-17 coa seguinte fórmula, expresiva de seu: 

«¡Abaixo a vergonza! ¡Na rúa, no craustro, na casa, sempre falaremos en gale-

go!» (Axeitos, 2017: 88). Repárese no feito de que Rodríguez Cebral ha ser, 
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pouco tempo despois, un dos profesores particulares de alemán que teña o 

mozo Lois Tobío.

Tobío é, por esta mesma época, un dos moitos escolares  que asisten á solem-

ne inauguración na Alameda compostelá dunha estatua a Rosalía de Castro en 

xullo de 1917. O parentesco da familia de seu pai coa poeta do Sar, por parte 

da póla dos Martínez Vioxo, será sempre un elemento de lexítimo orgullo 

para o de Viveiro e unha das ancoraxes afectivas perennes na idea galeguista.

O andazo de grippe que ceifou en outubro de 1918 a vida do líder irmandiño 

Porteiro Garea viviuse con evidente temor no fogar compostelán dun Lois Tobío 

que tiña entón doce anos de idade e que compartía aulas con figuras que, tempo 

despois, tamén terán voz e voto nas reviravoltas do movemento estudantil demo-

crático e galeguista, como Laureano Santiso Girón, Ramón Carnero Valenzuela, 

Xulián Magariños Negreira, Manuel Calvelo López ou Manuel Caamaño Pato.

Non consta que o Tobío que roldaba xa os catorce anos se afiliase á «Xuven-

tú Nazonalista» constituída en Compostela en xaneiro de 1920, baixo a presi-

dencia de Valentín Paz-Andrade e coa participación de mozos como Xosé 

Romero Lema, Leandro Pita Romero, o xa citado Marcial Rodríguez Cebral, 

Ánxel Romero Cerdeiriña, Roberto Pastoriza, Rafael Pardo Ciorraga e os rian-

xeiros Manuel Antonio, Roxelio Pérez e Rafael Dieste, á que logo seguiron 

outros núcleos en Vigo, Baiona, Madrid, Ourense e Vilagarcía de Arousa, mais 

debeu de coñecer de primeira man a súa liña e a súa actividade1, a xulgar polo 

coñecemento persoal dalgúns deses mozos e a maduración ideolóxica galeguista 

1 Para reivindicar a dotación dunha cátedra de Lingua e Literatura Galegas na Universidade compostelá, esta 
Xuventú Nazonalista promoveu a celebración o 13 de marzo de 1920 dun mitin no teatro Principal de San-
tiago, no que participaron como oradores Losada Diéguez, Barcia Caballero, Felipe Gil Casares, Xoán Vicen-
te Viqueira e Paz-Andrade. Ademais, propagou o manifesto Á xuventude galega, que reproduciu A Nosa Terra 
(n.º 112), celebrou en San Domingos de Bonaval unha homenaxe a Alfredo Brañas no seu cabodano, cun 
discurso a cargo do mozo José G. Posada-Curros, participou o 11 de abril nunha homenaxe a Rosalía na Ala-
meda compostelá, con discurso de Paz-Andrade, e organizou en maio a conferencia «Os nosos valores» de 
Antón Villar Ponte na Sociedade Económica compostelá. Axiña se incorporaría á agrupación Fermín Bouza 
Brei, quen, entre outras actividades, participou no cadro de declamación «Universidad», que representou varias 

Emilio Xosé Ínsua
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que demostra ter con tan só dezasete anos feitos no instante de promover en 

setembro de 1923 a constitución do Seminario de Estudos Galegos, asunto 

sobre o que volveremos.

A inicial adscrición do bacharel Tobío en Compostela a diversas entidades 

xuvenís de corte católico como os «estanislaos» e os «luíses» (dos que chegou a 

ser secretario), nun período da súa vida caracterizado polo fervor devocional2, 

fixo que achase unha maior concomitancia, no momento de se achegar por vez 

primeira aos círculos galeguistas que xorden ao abeiro da xeira irmandiña, con 

outros mozos desa mesma tendencia ideolóxica confesional, moi destacadamen-

te Xosé Filgueira Valverde. Con efecto, formado no seo dunha familia de arrai-

gadas conviccións relixiosas (súa nai, de orixes andaluzas, pertencera ás Fillas da 

Caridade de San Vicente de Paúl), desde moi novo Filgueira participou tamén 

en entidades e actividades de signo católico. Na Compostela universitaria for-

mou parte do Círculo de la Juventud Antoniana e colaborou co semanario con-

fesional La Renovación, que se editou entre 1921 e 1924 e do que chegou a ser 

redactor-xefe.

A relación que uniu a Filgueira Valverde con Lois Tobío nestes anos 20 da 

pasada centuria foi moi estreita. No propio pregón pronunciado na Semana 

Santa de Viveiro de 1976, o de Pontevedra tivo que comezar confesando que o 

seu namoramento pola vila do Landrove se producira na casa compostelá do 

pezas de Cotarelo Valledor. Algúns elementos da agrupación escolar nacionalista, como Rafael Dieste e Rodrí-
guez Cebral, planearon a comezos de 1921 editar unha revista que ía chamarse Intenciones, mais o proxecto non 
pasou do propio título. Pola súa vez, a agrupación viguesa da Xuventú Nazonalista, presidida por Xavier Soto 
Valenzuela (futuro concelleiro de Izquierda Republicana en Viveiro no período da II República e vítima da 
barbarie fascista), solicitou do Concello vigués, aínda que sen éxito, o izado da bandeira galega para conmemo-
rar o 25 de xullo. 
2 O propio Tobío sinala que nesa época «din en frecuentar as igrexas para asistir a novenas, sermóns e 
trisaxios, especialmente na Semana Santa e noutras festividades tamén, seguindo con interés e afervoamen-
to as cerimonias litúrxicas [...]. Hei confesar que sentía daquela certo pandeamento a facerme crego [...]. 
Pero todo quedou en nada e tempo despois, cando eu andaba metido nas loitas dos estudantes contra a 
ditadura e noutras actividades pouco ortodoxas, [o P. Alonso, director dos estanislaos composteláns] foi ver 
ao meu pai para laiarse de que un rapaz que tan ben encamiñado ía e que tanto prometía viñera a virar de 
rumbo daquela maneira» (As décadas, pp. 113-114).

LOIS TOBÍO NO GALEGUISMO DE PREGUERRA
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mestre Tobío Campos escoitándolles a el e aos seus fillos, especialmente a Lois, 

falar con entusiasmo e cariño desbordantes de tantos temas e xentes relacionados 

con aquela. En palabras súas:

O meu aprendizaxe de Viveiro, é decir o inicio do meu namoro, escomenzou en Com-

postela, no fogar de un dos poetas que aquí naceron ou se formaron: Luís Tobío 

[Campos]. Alí soupen, por primeira vez, do voso mar e dos frondentes eidos, do cas-

telo da Ponte, das igrexas de Santiago e Santa María, estudiados polo seu fillo Luís no 

«Seminario de Estudos», dos lugares de Santo Elvites e de Naín, das veigas do Vieiro, 

do ríos e da ría xurdia, Magazos, Valdeflores... dos moimentos de Celeiro, das areas 

de Cobas [sic], da figura da Doncela, do doce Landro que cantou Pastor Díaz... Escoi-

tei falar das trinta e tres badaladas do campanín das Concepcionistas, na media noite 

mediada.

Tobío, loxicamente, non puido deixar de testemuñar no seu libro As décadas 
de T. L. esta intensa e especial relación fraterna que o uniu nun tempo ao mozo 

Filgueira Valverde, con quen, por exemplo, alentou a revistiña ciclostilada Adral, 
na que eles os dous canda Lucho Bouza Brei, Xulián Magariños e Cordal Carús 

criticaban con humor figuras da universidade desa época como o reitor Blanco 

Rivero (de apelidos propicios para a burla etílica...). Tamén realizou con Filguei-

ra durante a carreira un traballo en colaboración titulado «Nacionalismo e nacio-

nalismo galego», que ambos presentaron ao ditame do catedrático de Dereito 

Político Carlos Ruiz del Castillo e que, en palabra do propio Tobío, «non aco-

chaba o pensamento dos seus autores» (As décadas, p. 133).

Outra das amizades que consolidou a súa identificación xuvenil temperá co 

ideario galeguista foi a do mozo boirense Ramón Martínez López, compañeiro 

de faladoiro do «Café Español». Tobío evócao como o máis «xeneroso, ledo, 

apaixoado, falador, extravertido, todo corazón» (As décadas, p. 121) dos mozos 

que fundaron en 1923 o SEG, engadindo: «Aínda o estou vendo empoleirado 

nunha escada, cando nos cederan un local en San Clemente, a armar estantes 

Emilio Xosé Ínsua
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para os libros namentras eu desde embaixo íalle dando cravos e martelo» (Tobío, 

1990: 131). Precisamente ao se mirar no espello da amizade con Ramón Martí-

nez constatou o mozo Lois Tobío que un sentimento aínda difuso de identifica-

ción coa Terra comezaba a xermolar no seu espírito (Tobío, 1990: 131):

No que sí coincidíamos, e moito, era na arela de axudar a facer algo pola nosa Galicia 

que víamos esquecida, asoballada, desleixada no material e no cultural, en parte polo 

desleigamento de non poucos dos seus fillos. Este sentimento estaba como encasulado 

nos nosos espritos mozos, un vago sentimento nado do que víamos e líamos, a observa-

ción da realidade da xente común no agro e na cidade, a sua fala, que non era a nosa, o 

engado das suas cantigas e do seu arte, das suas festas, as romarías, o seu xeito de ser, e 

tamén as criacións cultas de todo eso derivadas, os poetas –¡ai, Rosalía!– os grupos 

folklóricos e a actividade das Irmandades da Fala. E asín chegamos á universidade coesa 

luciña ou gromo, prestes a alapear ou abrochar cando o intre chegase, que chegou co 

contacto dos que xa receberan a boa nova crara e esplícita, o Fermín Bouza Brey, o Fil-

gueira que a recollera en Pontevedra de Castelao e Losada Diéguez.

A ruptura das Irmandades na Asemblea de Monforte en febreiro de 1922 tivo 

como un dos seus corolarios a debilitación do núcleo irmandiño compostelán, xa 

non moi boiante desde a desaparición de Porteiro Garea e a marcha a terras de 

Ortigueira do mestre Vitoriano Taibo, mais que se sumou non obstante da man 

de Salvador García Fernández de Bodaño, Camilo Díaz Baliño, Pardo Ciorraga, 

Xavier Pardo Bedia e algún outro militante á ING liderada por Risco. Pouco 

despois, en setembro de 1923, o xeneral Primo de Rivera implantaba coa aquies-

cencia do monarca un réxime de excepción con censura sobre a prensa e prohi-

bición de actividades políticas e sindicais que atentasen contra a «ortodoxia» 

ditatorial. 

Deuse así a circunstancia paradoxal de que cando o mozo Lois Tobío Fernán-

dez tivo por fin idade e consciencia suficientes para abrazar de cheo a causa do 

LOIS TOBÍO NO GALEGUISMO DE PREGUERRA
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galeguismo, o panorama político xeral e o organizativo dese movemento en 

particular non eran precisamente os máis propicios nin alentadores. Isto expli-

caría o enfoque inicialmente «só cultural» das actividades que o novo prosélito 

desenvolveu nos primeiros compases da súa traxectoria militante, nomeadamen-

te no seo do «Seminario de Estudos Galegos».

3. LOIS TOBÍO E O SEMINARIO DE ESTUDOS GALEGOS

No momento de escoller carreira, o escolar Tobío tivo algunhas dúbidas (As 
décadas, p. 117), mais finalmente fixo o preparatorio de Dereito, tendo como 

profesor, entre outros, o santanderino Ciriaco Pérez Bustamante, quen se ocu-

paba neses anos, nas súas investigacións como historiador, da figura do conde de 

Gondomar. Daquela, lembra Tobío en As décadas (p. 120), «estes traballos 

espertarán en min a arela de afondar no estudo deste gran diplomático noso e 

esa arela poderá ser cumprida moitos anos despois».

Outro dos seus profesores foi o catedrático Armando Cotarelo Valledor, quen 

impartía nocións de gramática e fonética histórica e mais de literatura hispana e 

que apadriñaría unha das iniciativas de máis fondo significado na traxectoria de 

Tobío. 

Efectivamente, sendo estudante de Dereito en Compostela e con tan só deza-

sete anos de idade, animou, con Fermín Bouza Brei, os xa citados Xosé Filguei-

ra Valverde e Ramón Martínez López, Xulián Magariños Negreira, Cordal 

Carús, Wenceslao Requejo e outros mozos a constitución do Seminario de 

Estudos Galegos (As décadas, pp. 123-128). A nova entidade adoptou o nome e 

a fasquía de «Seminario», e non «Instituto» ou «Academia», para que a interdis-

ciplinariedade e o contacto entre profesorado e alumnado fose arrequecedor e 

próximo, como método e espírito pedagóxicos máis acaídos para a formación de 

investigadores competentes, fuxindo dos esquemas memorísticos, repetitivos, 

conformistas e inmobilistas tan habituais aínda na universidade da época.

Emilio Xosé Ínsua
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Foi o SEG unha entidade que nos seus aproximadamente trece anos de vida 

(outubro de 1923-xullo de 1936) marcou polo espírito de identificación coa 

Terra nas investigacións que emprendeu, pola súa metodoloxía multidisciplinar 

e innovadora, polo seu contacto universalizante con outras entidades análogas de 

toda Europa e pola súa capacidade de aglutinar o mellor da intelectualidade do 

momento un antes e un despois na historia cultural galega. En palabras do pro-

pio Tobío, o SEG deveu nun «catalizador de ideas, sentimentos e arelas que 

andaban no ar, da sentida necesidade de unir esforzos e estructuralos a prol do 

desenrolo da nosa cultura» (As décadas, p. 126) e acabou convertido na «máis 

importante galaxia do pequeno cosmos intelectual galego» (As décadas, p. 130) e 

mais nun «alapeante fogar de entusiasmo e optimismo, de labor serio e desinte-

resado alentado por un activo amor á nosa terra» (As décadas, p. 210).

Tobío foi secretario do SEG durante varios cursos sucesivos (1923-24, 1924-

-25, 1925-26, 1926-27), membro da súa Comisión Permanente (1930-34) e 

director da súa Sección de Ciencias Sociais, Xurídicas e Económicas (1930-34), 

ata que foi substituído no posto, ao emprender a súa carreira diplomática, polo 

profesor de Dereito e tamén militante coma el do Partido Galeguista Xoán 

López Durá.

Ademais, Tobío elaborou os primeiros Estatutos ou «constitucións» da entida-

de, fixo as veces de apuntador na estrea da peza teatral de Cotarelo Valledor 

Lubicán (1924), axudou a preparar como agasallo ao novo arcebispo de Compos-

tela Lago González no día do seu ingreso como socio no SEG (maio de 1924) un 

volume recompilatorio das poesías en idioma galego que aquel escribira e publi-

cara na súa mocidade e actuou como cicerone de Francesc Cambó no inverno de 

1925 cando o político catalán visitou a entidade (Tobío, 1990: 132). O de Vivei-

ro impartiu ademais, en dúas sesións, un curso de fonética galega dirixido aos seus 

socios, «en comparanza coa dos demais idiomas peninsuares», segundo reza na 

nota que a tal respecto inseriu o boletín ourensán Nós (n.º 35, 15.XI.1926).

No verán de 1928, para celebrar a súa licenciatura, Tobío pasou na Guarda 

uns días na casa do seu amigo e compañeiro de estudos Xoaquín Sobrino e 

LOIS TOBÍO NO GALEGUISMO DE PREGUERRA
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aproveitou a ocasión para visitar por vez primeira Portugal. Alí, segundo con-

fesará máis tarde (As décadas, p. 194), sentiuse como na súa casa

pero nunha casa enriquentada, en que as cousas dadoito estaban como enlevadas, digni-

ficadas, a comezar pola fala. Vía como a miña pobre fala, desdeñada, esquecida pola nosa 

burguesía e señorío, botada do mundo oficial e do ensino, tiña alí status senlleiro e total 

con todos os beneficios e vantaxes que lle cumpren. E, xa que logo, sentía vergonza, 

envexa e mágoa polo que na miña terra pasara. Pero dábame certo consolo saber que, 

gracias a Portugal, nel e noutras nacións espalladas polo mundo se tiña salvado a antiga 

e nobre lingua dos meus.

Esta mesma experiencia reveladora vivírona antes ca el figuras como Castelao, 

Antón Villar Ponte, Leando Carré Alvarellos ou Fernando Osorio Docampo.

Do mesmo xeito, Tobío participou con Filgueira Valverde, Cordal Carús e 

Magariños Negreira na confección do Vocabulario galego-castelán que o SEG 

editou por entregas entre 1926 e 1928 no diario vigués El Pueblo Gallego, pro-

piedade de Portela Valladares, e doou algúns materiais para o arquivo-museo da 

entidade como unha pedra amuleto contra o mal de ollo procedente de Viveiro. 

No verán de 1929 participou na xeira de recollida de materiais que daría orixe 

ao emblemático volume Terra de Melide (As décadas, p. 210). En 1933 entregou-

lle a Xaquín Lorenzo Xocas unha escolma de cantigas populares que recollera o 

seu propio pai en terras de Brión en 1880 e que logo o etnógrafo ourensán edi-

taría en 1985 cunha expresiva dedicatoria: «Pra Lois Tobío Fernández, en lem-

branza da nosa vella irmandade»3.

Alén de todo isto, Tobío exerceu como socio protector do SEG e achegaba 

periodicamente fondos económicos para soster a entidade. Propuxo a entrada 

3 Cf. Lorenzo Fernández, X. (1985): Colección de cantigas da Mahía recolleitas por Lois Tobío Campos, Sada 
(A Coruña), Ediciós do Castro. (Publicaciós do Seminario de Estudos Galegos, Cuadernos da Área de Arte / 
Comunicación, n.º 2).

Emilio Xosé Ínsua
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doutros «seminaristas» como o viveirense José Casariego Baltar (outubro de 

1929), acolleu cordialmente a incorporación de novos elementos como Carballo 

Calero, Antón Fraguas, os irmáns Xurxo e Xaquín Lorenzo etc. e comezou pro-

bablemente neste período da súa vida a escribir para lla fornecer, como facían 

coas súas producións homólogas outros «seminaristas» (Filgueira Valverde, 

Magariños Negreira, Xoán Xesús González...), á editora coruñesa «Lar» de Casal 

e Carré Alvarellos unha novela, A nova vida, sobre a que volveremos.

A achega investigadora de Tobío ao SEG caracterizouse tanto polo entusias-

mo e rigor con que foi feita decote como polas constantes referencias temáticas 

á Terra de Viveiro. Fixo o seu ingreso oficial co traballo Algunhas moedas castelás 

atopadas no Valadouro, lido na segunda sesión do Seminario o 24 de novembro 

de 1923 e publicado logo no boletín Nós (15.X.1925). O diario Galicia (n.º 

411, 25.XI.1923), referenciando o acto, saudaba como valioso o seu estudo e 

glosábao así:

El trabajo del Sr. Tobío Fernández viene a demostrar cómo la Facultad de Filosofía y 

Letras ha ejercido su influencia en todas las ramas del saber histórico; rama tan difícil y 

descuidada por los gallegos como la Numismática medioeval, viene a cobrar impulso ante 

los trabajos del Sr. Tobío Fernández, joven tan modesto como estudioso.

Comenzó su trabajo el Sr. Tobío dando cuenta del hallazgo de las monedas de que se va 

a ocupar, al reconstruír la iglesia de Adelán, en Val D’Ouro.

Las monedas, a su valor puramente numismático, añaden el de probar la fecha de la 

edificación de la iglesia en que se hallaron; el señor Tobío solamente se ocupa del pri-

mero; más tarde enviará una comunicación al Seminario estudiando tal edificio y lo que 

sobre la fecha de su construcción esclarezca el segundo.

Las monedas halladas pertenecen a los reyes Fernando III, Alfonso X y Alfonso XI y 

comenzando el disertante por las del primero encuentra en ellas algunas que presentan 

variantes más o menos grandes de las que Heiss cataloga en su obra y dos que llevan S 

como marca de ceca y que prueba que fueron acuñadas en Segovia.
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De Alfonso X no figura más que una de una ceca desconocida, no catalogada por el autor 

citado, y entre las de Alfonso XI señala cuatro de las cecas de Burgos y Toledo, variantes 

de las que Heiss consigna.

Precisó el Sr. Tobío la fecha de su acuñación, y la legítima atribución a tales reyes, así 

como la denominación de las monedas, que son todas de vellón aunque de ley variable.

Fué ratificado socio numerario el disertante.

O 22 de marzo de 1924, despois de ser asesorado por Pablo Pérez Costanti 

durante a realización do traballo, presentou Inventario dos bens de Froitoso de 
Ulloa. O diario vigués Galicia (n.º 467) glosaba así para os seus lectores este 

novo acto «seminarista» e os contidos do texto do intelectual viveirense:

La sesión del Seminario de Estudios Gallegos dedicóse a la lectura del testamento de Froi-

toso de Ulloa, transcrito y anotado por el secretario de dicho centro, D. Luís Tobío Fer-

nández, cultísimo escolar de la Facultad de Derecho de nuestra Universidad.

Comenzó el conferenciante exaltando la memoria del insigne regidor compostelano que 

tan principal papel tomó en las luchas entre el señorío de los arzobispos y la ciudad de 

Santiago en el siglo xvi, tipo tan solo comparable por su galleguismo al mariscal Pardo 

de Cela. Poco se ha escrito sobre tan relevante personalidad, tan sólo López Ferreiro en 

su magna Historia, en la delicadísima novela A tecedeira de Bonaval y en Galicia en el 

último tercio del siglo XV nos ha dejado algunas notas sobre la biografía de tan recio 

luchador. Sin embargo, en los archivos compostelanos existen numerosos documentos 

que permiten rehacer su biografía y esta es la labor que se ha impuesto el señor Tobío 

Fernández, entusiasta de nuestros grandes héroes, afirmaciones potentísimas de la propia 

personalidad de Galicia.

Esta comunicación del Sr. Tobío Fernández se reduce a la lectura del testamento e 

inventarios hechos a la muerte de Froitoso de Ulloa, pues en la mansión de este noble 

no faltaban paños de figuras, armaduras, alhajas de todo género, arcas de taracea y, sobre 

todo, copiosa biblioteca, puede reconstruirse no solo el ajuar de dicho regidor sino los 

gustos y la cultura de la Compostela que llenó con sus ideales.
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Tampoco faltan en dicho testamento preciosas indicaciones, políticas y sociales a más de 

numerosos datos genealógicos y biográficos que el disertante con su notable erudición 

analiza detenidamente.

La labor del Sr. Tobío Fernández fué premiada con numerosos aplausos.

Así mesmo, o 11 de outubro de 1924 presentou a comunicación intitulada 

Proclamación de Felipe II en Viveiro, á que seguirá outra sobre o «Colegio Semina-

rio» viveirense fundado por María Sarmiento, co título Do Colexio Seminario de 
Viveiro, que foi lida o 8 de novembro de 1924 e publicada, en versión castelá, no 

Boletín da Real Academia Galega en maio e xuño de 1925 (n.º 170-171 e 172).

Viñeron logo traballos como Aportazón ó estudo da historia da pesca da balea 
nas costa de Galiza (Arquivos do SEG. Tomo I, 1927), Viveiro no século xvi (pre-

sentado o 17 de abril de 1926)4 e A eirexa románica de Santa María de Viveiro 

(16 de xaneiro de 1926, publicado no boletín ourensán Nós, en marzo de 1933, 

n.º 111)5. 

4 O xornal vigués El Pueblo Gallego ofreceulles aos seus lectores o domingo 18 de abril de 1926 (p. 9) unha 
glosa do segundo dos traballos citados nestes termos: «[...] El señor Tobío leyó un trabajo de antropogeo-
grafía histórica titulado Viveiro no século xvi [...] Luís Tobío Fernández nos ha deleitado ayer con la lectu-
ra de un trabajo sólido a la par que ameno. Trata de antropogeografía histórica y es una acabada visión de 
Vivero en el siglo XVI, donde se estudian y muestran los más nimios detalles de su vida urbana. El erudito 
secretario del Seminario de Estudios Gallegos examina los aspectos más característicos de la vida vivariense, 
alguno de los cuales son verdaderos prodigios de erudición como el que estudia la peste en Vivero. Además 
Tobío ha verificado detenidos estudios sobre la arquitectura tanto civil como religiosa de dicha ciudad 
averiguando la fecha exacta de muchas construcciones, entre ellas el célebre castillo del Puente. Tobío fue 
muy aplaudido al final de la lectura de su muy documentada labor».
5 No boletín Logos de Pontevedra (n.º 27, marzo de 1933), Filgueira Valverde referiuse con estas palabras 
favorables a este traballo emblemático do Tobío mozo investigador: 

Lois Tobío, hoxe arredado de Galicia por imperativos de ourentación profesional [diplomático en Bulgaria], é 
unha das máis compretas persoalidades formadas no Seminario de Estudos Galegos. Especializado en Cencias 
Xurídicas e mais concretamentes na Política e na Administración, ten traballado asisadamente en moitas ordes 
das actividades que o Seminario desenrola: na Arqueoloxía, na Filoloxía, na Hestoria. Hoxe pubrícase esta 
monografía sua encol da «Eirexa de Santa María de Viveiro» que é como a realización de unha papeleta tipo de 
Catalogación Gráfica sobre un interesantísimo tempro románico, pouco coñecido, con adicións do xv (capela 
de San Gregorio), do xvi (Sancristía), e posteriores (capela do Rosario). Traballo sinxelo ilustrado discretamen-
te, verdadeiro modelo en todos sensos.
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Este último ensaio citado, Tobío dividiuno en varios apartados: «Descrip-

ción», «A capela de San Gregorio», «A Sancristía» e «A capela do Rosario». Alén 

de rebater certas apreciacións de Villaamil sobre a fasquía da igrexa e de aclarar 

quen eran algúns dos persoeiros relacionados por un motivo ou outro co templo 

(os Gaymonde, forma antiga do apelido Gueimunde; os Pardo de Cela; os Pardo 

Vaamonde que emparentaban coa súa propia nai...), Tobío pon especial intere-

se en salientar o que de meritorio hai na igrexa desde a perspectiva artística, 

sexan as pezas procedentes do derruído convento de Santo Domingo e gardadas 

na capela do Rosario, sexan as inscricións, escudos e sartegos existentes, sexa o 

grupo escultórico da Angustia, sobre o que escribe, sen reprimir o entusiasmo, 

que «mesmo dá xenio ollar de belido».

No boletín Nós publica Tobío o 15 de setembro de 1931 (n.º 93) tres breves 

nótulas: unha filolóxica sobre a palabra «farxácola», que aparecía en documentos 

composteláns do s. xvi para designar certo tipo de doenza; as outras dúas, antro-

polóxicas, sobre dous ritos relixiosos populares: a ladaíña de Santa Tegra («Deus 

ouvid’a nós», que constituía entón un dos poucos casos de mantemento do uso 

litúrxico do idioma galego) e o costume de «poñe-lo santo» na capela de San 

Roque de Viveiro.

Todos estes traballos testemuñan, sen dúbida, a súa querenza investigadora 

por cuestións relativas á súa bisbarra natal e poderían ter tido continuidade se no 

camiño do mozo Tobío investigador non se cruzase o egoísmo e a astucia do 

daquela cronista oficial de Viveiro, o subdiácono Jesús Noya González, excesi-

vamente celoso de que ninguén remexese naquilo que consideraba «os seus 

papeis»... En As décadas (pp. 147-148), Tobío evoca o momento en que, despois 

de obter o correspondente permiso do alcalde, entra con Pepe Casariego por vez 

primeira no faiado da casa consistorial:

[...] o espectáculo que alí atopamos era, en verdade, abraiante. Os papeis amoreábanse 

no chan, contra as paredes, ou aparecían ciscados por todas partes, esfollados, porcos, 

desfeitos, cheos de bechos. Poñer un pouco de orde naquela barafunda parecía labor 
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imposible pero non recuamos. Había documentos de moito tipo, non só do concello 

senón tamén xudiciais, do porto, da alfándega, notariais, todos revoltos. Procuramos 

buscar e apartar os documentos do concello, principalmente os libros de actas, e descu-

brimos que nun deles estaba a referencia á construcción da porta da ponte polo ‘mestre 

de sillería de pedrero’ Pedro Poderoso. Tamén atopamos a carpeta dun pleito con baleei-

ros vascos que me servirá para facer unha comunicación ao Seminario que ha ser publi-

cada no volume I dos seus Arquivos [...].

O noso traballo seguiu arreo durante varios días pero o Pepe chegou a ter abondo de 

tanta porcallada, poeira, pulgas e a calor atafegante do verán naquel faiado, e deixou de 

vir; pero eu continuei aínda por algún tempo. Ao cabo, apartado o que pareceu máis 

importante, convencín ao alcalde e máis ao secretario de que trasladaran todos aqueles 

documentos ao primeiro andar e que os gardaran nunha vella e fermosa librería de cas-

tiñeiro, tallada, que alí tamén atopara e que podía repararse. E con esto din por remata-

da a cousa e o alcalde mandaranos despois un oficio agradecendo o noso labor e mesmo 

prometendo, coma agradecimento, algún presente que nunca chegou a concretarse.

Hai, en fin, unha anécdota que ilustra perfectamente o perenne cariño e o 

afán de divulgación que Tobío manifestou polas «cousas» culturais do seu Vivei-

ro. Cando funda o SEG coméntalle a Filgueira Valverde, fillo dunha cidade de 

tanta tradición «maioleira» como é Pontevedra, os pormenores da celebración 

desa festa entre nós (Aí vén o maio, pola calle de Arriba; / aí vén o maio de arrou-
bar a Marabilla...) e Filgueira coméntallos, pola súa vez, a un organista da cate-

dral santiaguesa, de maneira que acabou resultando que «un domingo, cando a 

procisión do cabildo na misa maior daba a volta pola Soledade, escoitei, non sen 

emoción, no órgano, ennoblecido pola arte, solemne e grandioso, aquel ‘Maio, 
maio, entra de crego...’ do meu Viveiro» (As décadas, p. 29).

Finalmente, traballou o noso Tobío co propio Filgueira Valverde nun pro-

xecto, finalmente frustrado, de edición crítica do Codex Calixtinus.
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4. UN PROFESOR INNOVADOR NA UNIVERSIDADE COMPOSTELÁ

En contraste co fervedoiro intelectual que era o SEG, valoriza Tobío, en As 
décadas (p. 132), o ensino oficial na Facultade de Dereito nestes termos:

tiña un aquel pousón e rutinario que non ía máis alá de formar profesionais discretos, 

no mellor dos casos, ou dar unha base mínima para futuros avantamentos dos que delo 

tivesen anceio. Non se facía investigación, non había seminarios e, todo o máis, dában-

nos unhas clases prácticas pola tarde a cargo de axudantes que, polo xeral, reducíanse a 

facernos aprender os textos legais e presentar algúns exemplos de aplicacións prácticas 

deses textos.

O estudante Tobío, namorado da ciencia política e mais do dereito público, 

en contraste coa para el «secura do dereito privado ou a esquemática e deshuma-

nizada dureza do dereito penal», licenciouse en 1927 e obtivo o título de avoga-

do coa cualificación de «Sobresaliente y Premio Extraordinario». Convén ter 

presente que, ademais de bo estudante en termos académicos, Tobío foi obxecto 

do afecto e admiración de moitos dos seus compañeiros. Cando en 1926 resulte 

premiado nun autodenominado «Certame Nacional del Ahorro», os seus cama-

radas de aulas tributaranlle unha concorrida cea de homenaxe. O viveirense, 

profundamente emocionado, pronunciou un breve discurso, glosado así na 

crónica do acto que ofreceu El Pueblo Gallego (19.III.1926, p. 9):

comienza diciendo que agradece en el alma la intención, el cariño, la adhesión sincera, 

que tiene el homenaje que se le tributa, pero que él no merece, ya que sus cualidades son 

las de trabajar y se considera uno de los menos en todo momento. Pero que llevará gra-

bado en el alma este momento tan saturado de emoción, tan demostrativo de las nobles 

dotes de afecto y de cariño que caracterizan a la siempre gallarda clase escolar.

Habla luego del compañerismo, de las simpatías y del humor juvenil, de las juventudes 

apasionadas y conmovidas.
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El discurso del señor Tobío es calurosamente acogido por todos los comensales, que lo 

aplauden con estruendo y con enardecimiento.

Aínda que comezou a preparar co seu amigo guardés Xoaquín Sobrino as 

oposicións a notarías e rexistros (As décadas, p. 186), ao pouco tempo ofrecéu-

selle a oportunidade de optar a unha praza de profesor auxiliar da cátedra de 

Dereito Administrativo na Universidade compostelá (As décadas, pp. 195-196), 

que desempeñaba o intelectual andaluz e republicano traxicamente asasinado no 

36 en terras granadinas Joaquín García Labella.

O noso novo docente, curtido desde había un lustro no traballo investigador 

e multidisciplinar do SEG, tiña as ideas moi claras a respecto dos métodos que 

había que desterrar da práctica universitaria e das orientacións renovadoras que 

cumpría canto antes impulsar. Así o pon de manifesto nas páxinas do xornal 

olívico El Pueblo Gallego no artigo «La necesidad de un Ateneo Jurídico» (Tobío, 

1927a):

Es innegable que un renacer vigoroso apunta en el seno de nuestra Universidad. Como, 

en general, en el de toda la Universidad española. Se observa un deseo de superar los 

viejos métodos, un acuciamiento de investigación seria y ponderada, un ansia de alcan-

zar el ritmo científico de los pueblos más progresivos. Índice de vida y dinamismo 

potenciales, preñado de grandes posibilidades, de promesas halagadoras.

Todas las Facultades forman sus núcleos de trabajadores coincidente en la común idea. 

El mismo pensamiento les reune en torno a un grupo de problemas científicos, en ver-

dadera comunión espiritual, a profesores y alumnos. Unos y otros laboradores de la 

misma obra de descubierta; aquéllos como guías, éstos como exploradores primerizos. 

Ya no a guisa de la vieja idea que hacía al profesor arcano de toda la ciencia y reducía el 

papel del alumno a asimilarse por imitación lo que podía del saber de aquél, sino como 

solidarización de unos y otros a un fin común que está fuera de ambos.
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No mesmo artigo engadía acerca da actitude do alumnado que

no basta que cumpla con su función de alumno que escucha las explicaciones del profe-

sor, toma sus apuntes, consulta su texto y prepara su programa. Debe hacerse también 

a la creación de nuevas ideas. Si se reduce a repetir la idea de otro acaso con ello quede 

satisfecho su deseo de ciencia. Conviene que sobre las ideas asimiladas actúe su intelecto 

re-creándolas y haciendo fecundo así, vital, variado, el estudio.

Ademais de impartir clases prácticas e substituír a García Labella cando se 

ausentaba da cátedra, Tobío encargouse da biblioteca da Facultade e realizou 

unha profunda remodelación, reorganización e renovación desta que foi moi 

gabada polos seus colegas (As décadas, p. 196). Romperá, por outra banda, o 

molde diglósico preestablecido e impartirá en galego un curso de «Historia do 

Dereito Galego», o que constitúe o primeiro acto de emprego do noso idioma 

como lingua vehicular nas aulas da Universidade santiaguesa en toda a súa cen-

tenaria historia. Desde logo, non era nimia esta «fazaña» idiomática do viveiren-

se porque acto tan dignificador da nosa lingua aconteceu en plena ditadura 

primorriverista e baixo o reitorado de Blanco Rivero, nada proclive desde logo á 

idea.

Ao pouco tempo, Tobío viuse obrigado a realizar o servizo militar en Com-

postela (As décadas, p. 203 e ss.). O seu cuartel estaba na rúa do Hórreo, no 

edificio da antiga Facultade de Veterinaria, hoxe sede do Parlamento autonómi-

co. Para ingresar na Arma de Artillaría, por problemas co talle, houbo botar man 

da recomendación dun coronel viveirense, Cecilio Bedia de la Caballería. Logo 

valeuse dos cursos de complemento, que realizou brillantemente, para ascender 

sucesivamente a cabo, sarxento e suboficial e licenciouse en novembro de 1928 

tras nove meses de «mili».
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5. A FRUSTRADA ACHEGA LITERARIA DE LOIS TOBÍO

Pola mesma época de activismo no SEG e coma moitos outros dos seus com-

pañeiros6, Lois Tobío sentiuse convocado polos reiterados chamamentos que 

Leandro Carré Alvarellos e Ánxel Casal facían desde A Coruña para alimentar 

con novos orixinais, esteticamente renovadores a ser posible, a súa colección de 

novela curta en galego «Lar» da editora homónima.

Comezou entón a confección dunha novela que por avatares diversos ficou 

inédita ata 2006 cando, xa morto o seu autor e coincidindo co primeiro cen-

tenario do seu nacemento, a súa filla, Constanza Tobío Soler, llela entregou 

ás beneméritas Ediciós do Castro de Isaac Díaz Pardo para a súa publicación: 

A nova vida7.

Como é sabido, esta novela está ambientada en boa parte dos seus capítulos 

nunha vila do Cantábrico galego, de casas con tellados de lousa, presidida polo 

monte San Roque, situada na desembocadura dun río onde se sitúa o pozo de 

Piago e o lugar de San Andrés de «Portolongo» (=Portochao) e enclavada, ao 

mesmo tempo, no fondal dunha ría, desde onde se divisa a illa «Leporeira» 

(=Coelleira). En síntese, o Viveiro natal do autor de comezos do século xx, cos 

seus trincados e vapores, as súas tabernas mariñeiras, os seus comercios burgue-

ses, os seus traballadores das minas, as súas descargadoras do sal, os seus banquei-

ros enriquecidos, os seus escribas, as súas tradicións festivas e tamén cos seus 

modismos fonéticos, morfolóxicos, léxicos e fraseolóxicos característicos: nosou-
tros, vosoutros, qués, golpe, cerolleira, mexamorno, abitar, fuches, unha miaxa, 
piola, cocho, parrocha...

6 Así, Filgueira Valverde con Os nenos (1925) e O vigairo (1927), Fermín Bouza Brei coas Cabalgadas en 
Salnés (1925), Xulián Magariños Negreira con O Kalivera 30 HP (1926) e O filósofo de Tamarica (1926), 
Felipe Fernández Armesto con Xelo o salvaxe (1926), Xoán Xesús González coa novela Ana María (1925), 
Ánxel Romero Cerdeiriña con O Karma de Farruco Filgueira (1926) etc.
7 Esa edición correu ao coidado de Xosé Ramón Fandiño Veiga, con cuberta de Xosé Vizoso e unha tríade 
de textos prologais, asinados por Martul Tobío, Nuevo Cal e a propia Constanza Tobío, respectivamente.
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O argumento da obra, que está dividida en 26 capítulos, é relativamente 

sinxelo. Antón, un fidalgo vilego orfo de pai desde moi cedo, de infancia triste 

e carácter pusilánime, soña co suicidio como forma de liberarse da vida que leva, 

profundamente insatisfactoria. A súa sogra e a súa muller, que asoballan nel, 

malgastan o capital familiar montando un negocio ruinoso (unha funeraria) e 

hipotecando a casa, o que forza a Antón, aconsellado polo escribán don Lorenzo, 

a emprender o camiño da emigración. Despois de viaxar desde Viveiro a Lugo e 

de pasar a noite en Santiago, agarda polo buque en Vigo e é vítima dun calote. 

Xa na travesía, fai amizade con outros pasaxeiros e, afectado por unha profunda 

transformación anímica, amósase disposto a emprender unha nova vida en Cuba 

momentos antes de desembarcar.

Como adiantamos, numerosos trazos de A nova vida responden claramente 

ao espírito que animou e caracterizou, en liñas xerais, a colección de novelas de 

«Lar», dentro da xeira de modernización e popularización da narrativa galega 

emprendida neses anos polo galeguismo. Así, a localización basicamente vilega e 

urbana; a introdución de personaxes de clases medias en calidade de protagonis-

tas, dentro dunha estratexia de dignificación social da lingua que xa promovera 

no seu día Ramón Cabanillas coa súa peza teatral A man de Santiña (1919); a 

abordaxe da temática da decadencia da fidalguía vilega a mans da burguesía 

foránea (tema moi prezado por outros galeguistas escritores, como Otero 

Pedrayo e Álvaro de las Casas); a presenza de certos detalles de humorismo 

macabro que beben de obras previas como Do caso que lle aconteceu ó doutor 
Alveiros (1919) de Risco e Un ollo de vidro (1922) de Castelao; as referencias aos 

«indianos» e á emigración, realidade que marca a sociedade viveirense de come-

zos da vixésima centuria abordada por Antón Villar Ponte na peza Almas mortas 
(1921), e, por último, a inclusión da breve historia dos amores enganosos entre 

«Benigno de Pol» e a sogra do protagonista, «Filomena», prototípica de certa 

clase de novelas «románticas» ou folletinescas moi lidas na época.

Lois Tobío, que tamén se atreveu co cultivo da poesía nesta época da súa 

traxectoria baixo a máscara pseudonímica de «Lois de Chousela», abandonaría 
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finalmente o trato coas musas propias e envorcaría todo o seu saber literario e 

lingüístico na etapa do exilio na sempre difícil tarefa de traducir textos de auto-

ría allea: Percy B. Shelley, John Keats, Alfred Tennyson, Paul Verlaine, Arthur 

Rimbaud, Rainer Mª Rilke, Goethe, Bertolt Brecht, Heinrich e Thomas Mann, 

Herman Hesse...

6. LOIS TOBÍO E OS AVATARES DO GALEGUISMO BAIXO A DITA-

DURA DO XENERAL PRIMO DE RIVERA

Como xa adiantamos en liñas precedentes, non consta a adhesión expresa do 

mozo Lois Tobío á ING de Vicente Risco, por máis que o líder nacionalista 

ourensán tivese moito que ver cos labores dalgunhas seccións do SEG e co pro-

pio boletín Nós, mais tamén non é Tobío dos que acoden ao chamamento 

público de Antón Villar Ponte no verán de 1925, a través das páxinas do diario 

vigués Galicia, para a creación dun «Partido Liberal Autonomista Galego», final-

mente non nato (Ínsua, 2016: 517-526).

Todo parece indicar que o mozo Tobío asiste con relativo distanciamento 

tanto á desfeita da organización nacida após a iv Asemblea das Irmandades en 

Monforte como a ese intento prematuro de vertebrar un novo nacionalismo en 

alianza cos sectores republicanos e democráticos. Entre 1923 e 1926 semella 

centrarse nas tarefas culturais e investigadoras do SEG, mais por debaixo desa 

tona corre un poderoso río de influencias e relacións que acaban decantando 

definitivamente o seu pensamento e a súa praxe. Coas súas propias palabras (As 

décadas, p. 168):

A tensión política era naqueles anos crecedeira con resistencia cada vez maior á dictadu-

ra. Esa tensión manifestábase en duas direccións principais no mundo universitario de 

Santiago, a galeguista e a republicana. O galeguismo era, xa que logo, republicano 
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tamén, pero puña por diante o problema de Galicia pois sabíase que moitos republicanos 

eran centralistas, unitarios, de mentalidade xacobina. O Seminario [de Estudos Gale-

gos], anque non era político en sentido estricto, infundía un interés e amor cara a nosa 

terra que había ter a sua repercusión no político para os que comezábamos. Doutra 

banda, nel entraron moitos galeguistas, desde vellos rexionalistas, coma Cabeza de León, 

o seu presidente, ata xente das irmandades, nacionalistas netos. Foi o contacto coeles, 

lecturas e reflexións o que, pouco a pouco, espertara en min, coma noutros compañeiros 

de entón, o sentimento da galeguidade, a conciencia de pertencer a un grupo con carac-

terísticas de seu que o ensino oficial nos acochara.

Non pode descartarse, así e todo, que estivese ao tanto e se cadra fose tamén 
partícipe directo nunha medida que descoñecemos dos intentos de reorganiza-
ción galeguista alentados desde 1925 por algúns sectores xuvenís. Efectivamen-
te, mozos residentes en Madrid (Luís Cortón, Xesús Carracedo, Lois Cor-
tiñas...) encabezados por Fermín F. Penzol refundaron a «Mocedade Céltiga», 
xa desvinculada da ING, e dirixíronse a outras agrupacións como o «Comité 
Revolucionario Arredista» de Fuco G. Gómez na Habana, o SEG, o grupo 
galaico-arxentino de A Fouce e a Mocidade Cultural Galega de Compostela, 
dirixida esta última por Manuel Beiras García, para concertar unha estratexia 
común de significación abertamente arredista e articularen unha organización 
clandestina e disciplinada «de escolleitos» (Grial, n.º 73: 319-321), á que se 
referirán como «X. A. de M.», siglas que interpretamos como «Xuntanza Arre-
dista de Mocidade». 

Aínda que eses intentos de reorganización non callaron, serviron para estable-
cer redes epistolares e humanas ás que Lois Tobío non sería alleo e que servirían 
no futuro para sustentar o activismo antiditatorial e prorrepublicano que se 
manifestou na Galiza con especial intensidade nos anos finais da ditadura de 
Primo de Rivera. O propio Tobío recoñece o carácter numericamente reducido 
e socioloxicamente limitado de participantes nesas redes activistas do galeguismo 
antiditatorial, mais pondera asemade a súa cualificación e entrega nestes termos 

(As décadas, p. 168):
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[...] os galeguistas éramos pou-

cos, anque bos e dispostos a 

facer todos os sacrificios necesa-

rios a prol da Causa; e ademáis 

estábamos unidos por unha 

estreita e cordial irmandade, 

vantaxe e virtude dos grupos 

pequenos, mesmo sendo dife-

rentes noutros eidos da ideolo-

xía política. Formábamos unha 

minoría de clase media, empre-

gados, profesores, profesionais, 

estudantes, artesáns; pero case 

non había obreiros.

Na Compostela de 1925 a 

1929, Tobío ten trato asiduo 

con artistas como Asorei, Luís 

Seoane, Maside, Manuel Col-

meiro, Xosé Eiroa e Camilo 

Díaz Baliño; con musicólogos 

como Xesús Bal y Gay; con xornalistas novos como Xoán Xesús González, 

Rafael Dieste, Felipe Fernández Armesto, Correa Calderón, Luís Manteiga e 

Juan González del Valle; con poetas como Feliciano Rolán e Augusto Mª Casas; 

con novos escritores como Fole e Cunqueiro; co daquela libreiro da «Niké» 

Arturo Cuadrado etc.

O de Viveiro é plenamente consciente da crecente diverxencia que no seo da 

súa propia xeración, a chamada «do 25» ou do «SEG», se vai abrindo entre un 

sector plenamente identificado co galeguismo e respectuoso co maxisterio dos 

vultos da xeración das Irmandades e outro sector que pandea paseniñamente 

Programa do 1º Congreso da Emigración. 
Deseño de Leopoldo Nóvoa
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cara aos referentes políticos e organizativos hispanos, inicialmente desde posi-

cións avanzadas ou de esquerda (Rafael Dieste, Xesús Bal, Fernández Armesto, 

Maside, Fernández Mazas, Eugenio F. Granell, Emilio González López...), aínda 

que algúns individuos como Euxenio Montes non tarden en manifestar tenden-

cias filofascistas. Sinala o propio Tobío en As décadas (p. 159), neste sentido:

Había, emporiso, naquela mocedade unha certa polarización segundo que se dese a 

precedencia aos problemas de Galicia, o anaco de humanidade que tiñamos máis preto, 

ou aos do horizonte máis amplo e xeral e aos do estado español no que a nova xeración 

escolar madrileña era cabezoleira. Pois había daquela en Madrid un fervedoiro cultural 

e político que asenllaba [sic] rexenerar o estado e o vivir común en oposición á dictadu-

ra, seguindo a guía de mestres ilustres, moitos deles formados na liña da Institución 

Libre de Enseñanza. Este movimento irradiaba en maior ou menor medida a toda 

España. Ora, resultaba manifesto que, cando de España falaban, quer no espiritual quer 

no material, pensaban, máis que nada en Castela, Andalucía e Extremadura. Por esa 

razón, nunha parte daquela mocedade santiaguesa as cousas de Galicia estaba coma 

esquecidas ou embazadas porque o brillo da capital do estado non llas deixaba ver a xeito 

e, mentras uns centraban o seu interés principalmente no noso, outros centrábano no 

que en Madrid se andaba a facer e no que de alá viña. Non había guerra [...] entre eses 

dous sectores pois, alén da común arela de saber e de estar informados, achábanse unidos 

polo vencello e tarefa urxente de acabar coa dictadura. Doutra banda, a fronteira entre 

os dous sectores non era ríxida e pechada senón fluída e, por eso, non poucos pasarán 

máis adiante para a banda do galeguismo coma tamén haberá algún que pandee despois 

para o falanxismo [...]

Numerosos temas convértense en pedra de toque para a discrepancia entre 

ambos os sectores da mesma xeración: as orientacións culturais e políticas do 

galeguismo; as tendencias estéticas que debían fomentarse na literatura, no tea-

tro e nas artes en xeral; o papel dos intelectuais na sociedade; a relación entre arte 

e sociedade; o rol da universidade; as dinámicas de relacionamento campo-cida-
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de na sociedade galega; os criterios máis axeitados para a estandarización do 

idioma etc. Apelados polas correntes vangardistas, polas teorías de Ortega y 

Gasset sobre a «deshumanización da arte», polos polémicos escritos arredor da 

«hispanidad» de Unamuno e polas críticas do francés Julien Benda sobre a pre-

sunta trahison des clercs, unha parte dos intelectuais máis novos amosa a súa 

insatisfacción con moitos aspectos da cultura galega que deran posto en pé tra-

ballosamente os seus predecesores das Irmandades e rebélanse contra o seu 

maxisterio estético e ideolóxico. 

Tobío non é un deles, desde logo, pois sitúase nunha clara liña de «continui-

dade» a respecto dos seus «mestres» e de persistencia na causa política e cultural 

do nacionalismo de matriz irmandiña: «Eu estaba, xa que logo, na banda dos 

galeguistas que se centraban esencialmente arredor do Seminario [de Estudos 

Galegos] pero relacionábame con uns e con outros porque non se trataba de 

capelas pechadas senón de grupos abertos» (As décadas, p. 160). Cabe ponderar 

esa aposta súa nun clima de crecente polarización ideolóxica: Tobío non adop-

tará nunca maneiras sectarias e será quen de situarse nunha «posición bisagra que 

caracterizaría o seu comportamento intelectual e persoal de por vida», en atina-

das palabras de Xulio Ríos (2015: 32).

Dan perfecta conta das concepcións ideolóxicas que ten Tobío nesta altura 

algúns traballos seus publicados na prensa. 

No artigo reproducido polo diario vigués El Pueblo Gallego o 5 de agosto de 

1926 baixo o título de «O galeguismo do porvir», postula que o futuro do país 

pasa polo desenvolvemento cultural propio en constante diálogo con outras 

culturas, pola debida atención aos factores social e nacional conxuntados e pola 

solidariedade antiimperialista cos demais pobos do mundo. Tras descartar por 

atrasado e fracasado o ideal da autarquía, o de Viveiro afirma categórico que «se 

arelamos acadar compridamente a irmandade mundial, hémonos de asentar 

sobor da eisistenza de pequenas nazonalidades e da mutua comprensión».

Noutro traballo publicado en xaneiro de 1927 pola revista galaico-arxentina 

Céltiga, Tobío (1927a), a pesar de non deixar de acusar en certos aspectos as 
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lecturas de Risco e de Spengler, foxe finalmente do determinismo biolóxico ou 

racial e avanza as ideas da vontade colectiva, do optimismo e da acción, previa 

intensa propaganda conscientizadora, como verdadeiras pancas para o progreso 

do pobo galego:

Teño pra min que a decadenza dos pobos pende tamén moito da falla de vontade. Por 

iso coido en que o probrema de Galiza, oxendía, do que depende a acelerazón e a mais 

fecunda froitosidade do seu progreso é un probrema de vontade coleitiva. 

É obriga dos novos apóstoles espertar esta vontade antre todol-os galegos e iste debe sere 

o fito principal das propagandas galeguistas. Semear nos espritos unha dinamicidade que 

aitive as potencialidades do noso pobo, afincada rexamente n’unha autoconcenza de 

superioridade e de fe cega na varileza e nas forzas da nosa raza e desbotando todo pesi-

mismo morboso e toda vellouqueira pasividade.

A axitación estudantil antiditatorial liderada pola Federación Universitaria 

Escolar (FUE) acha en Compostela e no propio Lois Tobío grandes simpatías 

(As décadas, p. 201):

A grande maioría dos estudantes estaba en contra do réxime dictatorial e, na nosa facul-

tade, non soamente eles mais tamén moitos dos catedráticos novos. En todas as univer-

sidades de España organizábanse protestas e folgas, respondendo á loita que tiña enceta-

da a FUE. Devorábamos a prensa que estaba contra a dictadura, case toda, pero princi-

palmente El Sol, os artigos de Moreno Villa e Ortega, as «Charlas al sol» de Heliófilo, e 

teimábamos descifrar o senso dos «Dibujos de almohadón» de Bagaría; e todo esto 

comentábamos en claustros e cafés. Seguíamos con paixón todos os incidentes e actitu-

des de desafío á dictadura, coma o desterro de don Miguel [Unamuno] e a pintoresca 

detención e interrogatorio de Valle-Inclán que dera ocasión a aquela sonada nota oficio-

sa sobre el genial escritor y extravagante ciudadano.
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Por outra banda, neste período Tobío non oculta a súa curiosidade e crecente 

simpatía polo fenómeno da construción do socialismo na Unión Soviética, visto 

aínda con moita esperanza: «Líamos moito os escritores rusos [...]. A revolución 

rusa, noviña aínda, semellaba un abrente rosado cheo de promesas, comezo dun 

mundo máis xusto e máis humán, e todo o ruso estaba de moda» (As décadas, 
p. 161). A estadía en Berlín, no curso 1929-30, non fará máis que incrementar 

esa corrente empática, pois en palabras do propio Tobío (As décadas, p. 245):

o marxismo, coma doctrina e coma ideal de vida, sentíase no ar, estaba presente nos 

círculos intelectuais, sociais, políticos, artísticos, para aceptalo ou para polemizar coel ou 

verbo de el. A sociedade soviética, relativamente nova, aínda mantiña o impeitizo da 

época revolucionaria que a esclerosis burocrática e a corrupción lle farían perder máis 

adiante.

Nun momento dado Tobío sumará a súa sinatura á dos galeguistas que, desde 

a metrópole, apoiaron a liña editorial que lle imprimía ao xornal El Despertar 
Gallego, órgano da Federación de Sociedades Galegas bonaerense, o seu director, 

Alonso Ríos, fronte ás críticas e ataques que lle dedicaban diversos elementos 

socialistas da colonia galega emigrada. O citado xornal publicaba nas súas páxi-

nas (n.º 150, 7.VII.1929) unha carta rubricada por numerosos intelectuais 

galeguistas que negaban que se tivese producido no rotativo galaico-arxentino, 

como argumentaban os detractores do futuro Siñor Afranio, unha evolución da 

liña editorial que atentase contra os principios democráticos da Federación:

debemos facer constar que, lectores asiduos de El Despertar Gallego en todal-as etapas da 

súa vida, podemos asegurar que non temos notado, dende que a nova Xunta de que tan 

dinamente forma Vde. parte tomou posesión, outra variante na orientación do periódi-

co que unha meirande simpatía pol-o ideario do Nacionalismo galego, sen que por elo 

teña trocado no máis pequeno a orientación de radicalismo políteco e social que o Des-

pertar viña ostentado, nin se nota tampouco n-il a máis pequena veleidade conservadora 
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nin a máis mínima claudicación no seu ideario. E debemos tamén decir que non é esta 

a primeira vez que o Despertar expón ideias nacionalistas, e que, en todo caso, o seu 

nacionalismo, nin agora nin antes, ten traspasado os lindeiros de un federalismo tido 

hoxe en moitos seitores democráticos e avanzados da España como unha solución asisa-

da para a pacífica resolución de moitos probremas interiores. Veleiquí o que aparez de 

certo ante os nosos ollos de lectores imparciás.

Por último, digamos que, nestes anos ditatoriais primorriveristas, Tobío com-

partirá inquedanzas co núcleo galeguista xuvenil de Viveiro durante as estadías 

vacacionais de verán na vila que o vira nacer. É así intenso o seu trato con Ramón 

Villar Ponte, Pepe Casariego («o máis efusivo e falador»), os irmáns Balbino e 

Pepe Cerdeiras, Félix González López, Modesto Vilar (que facía con el simpáti-

cos e inofensivos experimentos de hipnotismo)8 e Euxenio del Valle, «meu com-

pañeiro de cantarola e parrafeos polo malecón» (As décadas, pp. 144-147).

7. UNHA VIAXE TRANSCENDENTAL: A ESTADÍA EN BERLÍN

No inverno de 1929, Tobío obtén unha pequena bolsa para ampliar os seus 

estudos de Ciencia Política na Universidade de Berlín e embarca desde Vigo no 

«Cap Arcona» con destino a Hamburgo. Unha vez alí colle o tren para a capital, 

á que chega no serán do día 14 de novembro de 1929 (As décadas, p. 210 e ss.).

Na Universidade berlinesa asiste ás aulas de Carl Schmitt e, sobre todo, do 

xurista Hermann Heller (1891-1933), de quen traducirá tempo despois, xa no 

exilio, a súa maxistral Staatslehre (Teoría do Estado). Frecuenta a «Preussische 

Staatsbibliotek» (Biblioteca Estatal de Prusia), con máis de dous millóns de 

8 O matrimonio de Manolo Vilar, irmán deste Modesto, e Maruja Casariego, irmá de José Casariego, a 
quen propuxera como membro do SEG, constituíu un dos apoios anímicos e amicais máis fortes que achou 
Lois Tobío na etapa do exilio: «Estar coeles era coma se me atopara unha miga no meu Viveiro do que 
falábamos a fartar nas nosas frecuentes xuntanzas».
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volumes, onde «tiña á miña disposición todos os libros que precisaba sen máis 

que collelos dos estantes da grande sala circular» (As décadas, p. 230), e ingresa 

nunha irmandade de estudantes, a «Kurmark Brandenburg».

Ao mesmo tempo, convive con Felipe Fernández Armesto (Augusto Assía) e con 

Vicente Risco, quen, ademais de comer gustosamente as tortillas que o de Viveiro 

cociña para el, non lle oculta o seu disgusto pola rusofilia e o entusiasmo prober-

linés que amosa9, se ben tamén lle agradece a súa conversa intelixente: «E eu 

recreábame na clareza luminosa do seu pensar, na repousada abelencia lóxica, 

no tino e no acerto extraordinario das súas sentencias, na súa dialéctica decote 

un pouco quente e vibradoira de sentimento, e ata gorentaba a súa voz, que 

semellaba ter ás veces coma un estrangulamento cordial no medio do seu cheo 

resoar de campá» (Mitteleuropa, p. 120). Pola súa vez, Tobío testemuña 

(As décadas, p. 241) que:

Por aqueles días da primavera de 1930 chegou a Berlín Vicente Risco con quen ía estar 

case a diario e con quen pasarei horas inesquecentes porque, malia o seu arraigañado e 

case visceral reaccionarismo e a sua visión pesimista do mundo e do futuro, era un espí-

rito sotil e requintado, intelixente e culto, de parola irónica e enguedellante. As conver-

sas que tiñamos coel o Armesto, o Canedo e máis eu eran sempre interesantes e polémi-

cas anque sen chegar nunca á disputa, ao xeito noso, e mesmo tiñan ás veces algo de 

diálogo platónico [...]. O amor a Galicia era o máis forte vencello entre nós pero disen-

tíamos nalgúns aspectos da sua potenciación e formalización. Risco, coa sua punxente 

capacidade analítica, arrenegaba do «progreso» en moitos dos seus aspectos, xusto naque-

les en que Berlín era un dos centros máis vivos, e cando andaban a bulir unha chea de 

esperanzas despertadas polos acontecementos da posguerra e as duas ideas-forza de 

nación e clase.

9 Queixábase o autor de O porco de pé, concretamente, de que «o Fernández Armesto e máis o Tobío 
puxéronse en comunistas e rusófilos [...]. E botan por aquela boca toda a ortodoxia ou heterodoxia marxis-
ta, todo o economicismo, todo o materialismo histórico [...]» (cf. «Da Alemaña», Nós, n.º 92, p. 149).
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Resulta claro o carácter decididamente esquerdista do pensamento de Tobío 

nesta altura10, moi influído pola visión socialdemócrata e filomarxista do xa 

citado Hermann Heller. En palabras súas (As décadas, pp. 245-246):

O meu mestre Heller polemizou co marxismo pero, en certa maneira, desde dentro, 

como socialista, criticando a unilateralidade de moitas das súas teses e conclusións. Pero 

a sua postura inicial e radical era tamén dialéctica e recoñecía o valor e vixencia da críti-

ca marxista á sociedade capitalista; e o seu concepto de ‘normalidade’ non estaba moi 

lonxe do da ‘praxis’ marxista [...]. Estes serán, asemade, no sustancial os meus puntos de 

vista naquel tempo, e a verdade é que, nunha análise da realidade alemana de entón, 

podía terse a esperanza de que naquel país chegara a establecerse un tipo de sociedade, 

chamémoslle socialista ou mesmo comunista, sen as eivas, imperfeccións e atadallos da 

rusa, cousa que tendo en conta o nivel de cultura, eficiencia e disciplina da xente, 

semellaba factible.

Seguramente por isto non deixa de asistir ao mitin comunista do 1º de maio 

de 1930 en Berlín, escoita con suma atención nel o discurso do líder Ernst 

Thaelmann (As décadas, pp. 244-245), concorre ao teatro para ver representadas 

pezas de Bertol Brecht, Max Reinhardt e Piscator, admira as caricaturas críticas 

de George Grosz e asiste a unha proxección do emblemático filme mudo «O 

Acoirazado Potemkin» (1925) de Serguei Eisenstein.

Tobío fai tamén amizade con José Canedo, con Ramón Gómez de la Serna 

e con Francisco Ayala. Este último ten confesado algunha vez que axudou ao 

viveirense a superar un fortísimo ataque de morriña que lle entrou aos quince 

días de estar en Berlín. Ayala conseguiu convencelo de que era un disparate 

10 Opina Xulio Ríos (2015: 54) que, en realidade, Lois Tobío «sempre se adscribiría a posicións de esquer-
da e mesmo marxistas no seo do galeguismo». Pola súa banda, Fermín Bouza Álvarez encadraríao como «un 
dos moitos burgueses e pequeno burgueses con cultura e estudios que vai optar [no 36] pola defensa da 
liberdade nas institucións republicanas» (Homenaxes a Lois Tobío, 2001: 25).
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volver axiña a Galiza, sen aproveitar antes a fondo a oportunidade académica e 

vital que tiña por diante nun dos centros neurálxicos máis importantes da cul-

tura europea da época: «De todos modos hubiera desistido, supongo; pero en 

aquella hora la vehemencia del propósito le atormentaba, y mis bromas amis-

tosas contribuyeron, creo, a disipar su angustia» (Homenaxes a Lois Tobío, 

2001, p. 18).

No «Romanisches Seminar» da Universidade de Berlín, dirixido polo austría-

co Emil Gamillscheg (As décadas, pp. 231-234), Lois Tobío coñeceu a filóloga 

Margot Sponer, estudosa da nosa lingua e colaboradora do boletín Nós (Figue-

roa, 2017), e, convidado ex professo, imparte unha conferencia sobre «El momen-

to actual de la cultura gallega» (As décadas, p. 232). Segundo recensiona o citado 

boletín ourensán (n.º 75), «obtivo co-esta confrencia un éisito remarcábele». 

Con todo, fracasará Tobío no seu intento de converterse en correspondente 

remunerado en Berlín do xornal El Heraldo de Madrid (As décadas, pp. 213-214).

A curiosidade e a aprendizaxe de Tobío en Berlín non teñen límites e respira 

a pleno pulmón a modernidade, a liberdade e o avanzado convivir que por todas 

as partes se respira: asiste a un cabaré de homosexuais («Eldorado») e a outro de 

lesbianas («Dorian Gray»); faise asiduo da tertulia que na súa casa mantén o 

profesor Gamillscheg; cultiva a amizade do xornalista demócrata Joachim Joes-

ten; participa do ambiente nocturno da cidade («pola noite Berlín era un balbor-

dar de músicas, bailes, coros, espectáculos de todas clases, divertimentos»); entra 

nas salas de cine para ver o último de Marlene Dietrich; visita museos (a Natio-

nalgalerie, o Kaiser-Friedich-Museum, o Museum Für Völkerkunde) e fica 

abraiado coa arte de Grosz, de cuxa obra informará ao seu regreso a Luís Seoa-

ne11; vai de excursión a Postdam; báñase no Wannsee rodeado de nudistas; 

coñece a Elisabeth, o seu primeiro grande amor... «Eu sentíame feliz en Berlín, 

coma se estivese no centro do mundo, pero o tempo pasaba e tiña que pensar no 

11 Así o indica tanto no artigo «Seoane na lembranza», Grial, Vigo, n.º 65, xullo/setembro de 1979, como 
en As décadas, p. 242.
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porvir», explica Tobío (As décadas, p. 251) para xustificar que tal aventura vital 

e intelectual tivese que verse interrompida.

Así as cousas, regresa a mediados de 1930 a Compostela «máis europeu e máis 

galego» (As décadas, p. 253) para emprender unha nova xeira académica, intelec-

tual e vital. Na entrevista con Carlos García Bayón para La Voz de Galicia 

(7.VII.1991), Tobío sintetizará, evocando a súa estadía no país teutón: «Alemania 

ha sido para mí el determinante más poderoso de mi formación. En Ale-

mania bebí espíritu y método de trabajo, cultura, disciplina, sistema. Y crear sin 

vanidad».

8. REINCORPORACIÓN AO PAÍS NA DICTABLANDA

De regreso da súa estadía berlinesa, tan frutífera e intensa desde tantos puntos 

de vista, como acabamos de referir, Tobío procura reanudar a súa relación labo-

ral coa Universidade compostelá e realiza en novembro de 1930 os exercicios de 

oposición á auxiliaría de Historia do Dereito que se convocaban por xubilarse o 

catedrático da materia, Rivero de Aguilar, e tiña como competidores a Narciso 

Vidal Fraga e a Rovira Sanz (de alcume Mecachis-que-Guapo-Soy), fillo do cate-

drático Isaac Rovira.

A brillantez con que Tobío superou estes exames foi causa de admiración para 

toda a comunidade universitaria compostelá da época, como pon de manifesto 

o testemuño do xornalista cesureño Borobó (Homenaxes a Lois Tobío, 2001, pp. 

21-24), quen ao igual que Fernández del Riego asistiu naquel tempo ás súas 

clases:

Luís Tobío era entón xa un serio, circunspecto, doctísimo profesor, que acabara de 

gañar, nos derradeiros días do reinado de Alfonso xiii, a praza de auxiliar. Nunhas 

competentísimas oposicións, das que se falaba inda cando empecei a asistir á catedra de 

Historia do Dereito que, por estar vacante, exercía Tobío [...] 
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Quedoume no caletre o recordo da lección na que explicou o que siñificaba pertencer a 

unha provincia. Eran as rexións conquistadas polos romanos [...] O territorio dos ven-

cidos. Advertíase en Tobío a súa ideoloxía, colmada do espíritu do Seminario de Estudos 

Galegos, cuia fundación encabezara tan de mozo.

Parecía Tobío nado para sentar cátedra na Universidade galega, e marchábase de cónsul 

a Bucarest [sic]. Perdíamos o millor dos profesores e a Minerva compostelana quedába-

se sen o seu claustral que millor podería engrandecela [...].

Foi unha mágoa, pois Luís Tobío tiña máis fachenda de mestre inxel que de diplomático.

O propio intelectual explicaría as orientacións e métodos que despregou nesta 

súa nova experiencia docente e confesaría, con indisimulado e lexítimo orgullo, 

a positiva e cordial resposta que as súas clases acharon entre o alumnado que as 

seguiu, entre o que figuraba o futuro escritor Ramón de Valenzuela (As décadas, 

pp. 253-254):

Fixen un curso enteiramente diferente dos acostumados, mesmo podo dicir que revolu-

cionario. Comecei cunha introdución sociolóxica encol do dereito das sociedades primi-

tivas e para os dereitos romano e xermánico utilicei bibliografía moderna e máis ca nada 

alemana. E rematei cun cursiño de historia do dereito galego que dei na nosa lingua [...]

Coido que conseguira espertar interese pola materia nos meus alumnos e aquelo veu 

demostrarme que o desinterés de non poucos estudantes cara as asignaturas que cursaban 

cumpriría apolo, en moitos casos, á rutina e esclerosamento do ensino. Tan contentos e 

satisfeitos quedaron os meus discípulos que, cando rematou o curso, entregáronme coma 

homaxe e para lembranza un pergamiño, artisticamente caligrafado por Enrique Meyer, 

no que aparecen os nomes de todos aqueles rapaces debaixo da seguinte dedicatoria: 

Aloisio Tobío Fernández iuveno magistro primi eius discipuli Compostelana in Academia 

intimo optimo labore perfecto memorabili academico curriculo anni MCMXXX et 

MCMXXXI mirantes gratulantes dicavere.
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Ademais de impartir aulas na Universidade, figura Tobío durante os primei-

ros meses de 1931 como profesor de alemán e membro da súa Sección de Letras 

no cadro de persoal da santiaguesa «Academia Nieves», na que o acompañan o 

presbítero Paulino Pedret Casado, Feliciano Rolán, Modesto Blanco López e o 

auxiliar Jesús B. González de la Fuente.

Canto ao plano político, a permanencia en Berlín impediulle a Tobío parti-

cipar na vi Asemblea Nacionalista, a derradeira como tal das Irmandades da 

Fala, que tivo lugar na Coruña en abril de 1930. Nela, como é sabido, os irman-
diños foron incapaces de consensuar unha única estratexia diante do panorama 

político que se abesullaba e, así, mentres uns apostaron por ingresar na ORGA 

en alianza cos republicanos (Antón e Ramón Villar Ponte, Lugrís Freire, Ánxel 

Casal, Vítor Casas, Alfredo Somoza...), outros lanzáronse á creación dunha 

miríade de grupos e grupúsculos galeguistas remisos en todo caso a subsumirse 

na plataforma que lideraba Casares Quiroga12.

Aínda que Tobío participa nalgunhas xuntanzas clandestinas con Casares 

Quiroga e outros dirixentes republicanos «no reservado dun bar da praza do 

Instituto» en Compostela (As décadas, p. 255), desbota a integración formal na 

ORGA por falta de confianza na figura de Casaritos, como se deduce do retrato 

que del ofrece en As décadas (pp. 255-256):

12 Entre eles cabe citar o Grupo Autonomista Galego de Vigo presidido por Paz-Andrade e no que se 
integraron figuras como Xavier Soto Valenzuela, Roberto González Pastoriza e un aínda adolescente Xaime 
Isla Couto; o Partido Galeguista e Labor Galeguista de Pontevedra que liderou Castelao na compaña de 
Alexandre Bóveda, Xosé García Vidal, Filgueira Valverde, Xerardo Álvarez Gallego e Claudio Losada; o 
Partido Nacionalista Republicano de Ourense que presidiu Otero Pedrayo; e a Irmandade Galeguista que 
liderou Vicente Risco, coa colaboración de Ben-Cho-Shey ou Leuter G. Salgado; a Irmandade Galeguista 
de Noia animada por Álvaro de las Casas; a Irmandade Galeguista vilagarciá que animou o curmán de 
Manuel Antonio Roxerius (destinado neses anos como mestre nas aldeas de Renza e Sobradelo), axudado 
por Xosé Núñez Búa, os irmáns Bouza Brei (Fermín e Lucho) e o ex-seminarista Aquilino Iglesia Alvariño; 
a Xuntanza Nazonalista da Estrada; o Grupo Autonomista de Arbo; o Comité Nazonalista Repubricano de 
Catoira; o Grupo Autonomista Republicano do Grove; o Grupo Autonomista Republicano das Neves; o 
grupo galeguista de Redondela etc. (Castro, 1985; Beramendi, 2007; Ínsua, 2016).
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A impresión que me produciu xa daquela foi máis ben decepcionante para conductor 

político. Era o típico señorito de A Coruña, liberal, snob, fino, sotil, unha miga escép-

tico, máis por consideralo elegante que por convicción, devoto da literatura francesa. 

Era o enfant terrible da sociedade coruñesa á que pertencía por vencellos familiares e eso 

dáballe prestixio entre as clases medias e populares, acrecentado por certos xestos irre-

verentes e iconoclastas de que todos falaban. [...] Haberá de ser un home soerguido a 

unha posición política que lle viña grande: Emilio González López hame confesar, 

moitos anos despois, no desterro, que o Casares fora unha criación dos republicáns de 

A Coruña que precisaban dunha figura de viso para poñela ao frente, e que, polo seu 

carácter, era un inconsciente, un frívolo e un superficial. Cando chegue a ser presiden-

te do goberno, coidará moi elegante non aqueloutrarse por nada, non lle dar importan-

cia ao que estaba a pasar, tomar as cousas con calma, ao xeito inglés, mesmo se petaban 

forte.

Así e todo, Tobío non deixa de colaborar co núcleo republicano-galeguista de 

Viveiro, protagonizando un episodio revelador do compromiso político que 

abraza mentres se descompón a ditadura de Primo de Rivera. Tobío foi, efecti-

vamente, un dos mozos que secundan a campaña dos irmáns Villar Ponte, dos 

socialistas e doutros sectores democráticos da sociedade viveirense para «recibir» 

o preboste ditatorial e ex-deputado liberal nos tempos do turno José Soto Regue-

ra nunha viaxe de propaganda durante o verán de 1930. Este protagonizara 

diversos episodios de corrupción e nepotismo (presidencia do Ateneo madrileño, 

saltos do Alberche...) e aspiraba a revalidar a súa condición de deputado polo 

distrito nuns eventuais comicios próximos, que finalmente non serían outros 

que as municipais que trouxeron a República en abril de 1931. Cando Soto 

Reguera, aclamado polos seus máis estreitos colaboradores, como o presidente 

de «Vivero y su Comarca» (Taladrid Catá), entrou co seu flamante coche negro 

na vila no verán de 1930, atopouse cunha follas voantes que parodiaban, satiri-

zándoo con enxeño, a «Marcha Triunfal» de Rubén Darío e mais cunhas pinta-

das no chan fronte ao Asilo que reproducían unha enorme bulsa de diñeiro, 
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rotulada co nome «Alberche», acompañada dunha frecha que sinalaba o edificio 

dos anciáns desamparados... (As décadas, pp. 153-154).

Convidado pola Federación Universitaria Escolar, FUE que presidía entón 

Domingo García-Sabell, Lois Tobío pronuncia en xaneiro de 1931 no Paranin-

fo da Universidade compostelá a súa conferencia «De la nueva juventud». 

Nela, ademais de combater tanto o que el propio denomina «unilateraliza-

ción» (excesiva especialización) do saber como as posicións ético-estéticas da 

«arte pola arte» e da «ciencia pola ciencia», propugna a necesidade de cultivar 

un novo humanismo integral que non esqueza a relevancia do factor económico no 

funcionamento da sociedade. Ao seu entender, «la primera tarea a realizar es 

la justicia social en el orden económico»13, polo que cabía emprender sen demo-

ra unha constante e teimosa acción a prol da xustiza con «intolerancia para todo 

lo malo». Após descualificar tallantemente o fascismo e o nacional-socialismo 

como bandeiras ideolóxicas para a nova mocidade, Tobío ten palabras de loanza 

para a política de desobediencia pacífica e acción directa que está a desenvolver 

nese instante histórico o líder nacionalista hindú Gandhi. Semellante rosario de 

ideas, confesaría Tobío (As décadas, p. 254), espertou a «punxente censura do 

catedrático Castroviejo».

Do mesmo xeito, a prensa da época fíxose eco da presenza de Tobío en actos 

de axitación antiditatorial, como un mitin realizado en febreiro de 1931 nun 

teatro da Coruña «organizado por las juventudes universitarias de izquierda» no 

que tamén peroraron Carnero Valenzuela, Luís Seoane, Xoán Xesús González e 

Laureano Santiso Girón14.

Fernández del Riego (Homenaxes a Lois Tobío, 2001: 38) deixou testemuño 

sobre o rol decisivo que exercía Tobío sobre os círculos do galeguismo en xeral 

e sobre a súa propia persoa en particular nesta fase inmediatamente anterior á 

mudanza de abril de 1931:

13 Cf. «Scholarum. La VI Conferencia de la F.U.E.», El Pueblo Gallego, Vigo, 18.I.1931.
14 Cf. El Pueblo Gallego, Vigo, 10.II.1931, p. 14.
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Ouvimos a súa palabra na cátedra, na conferencia, en reunións coloquiais. O seu ensino, 

a súa condición de pensador intelixente, de intérprete da liña ideolóxica galeguista, 

pesaron moito na nosa primeira formación de home galego. [...]

Tobío dábanos [...] unha visión de Galicia ofrecida con claridade de ideas. Para construír 

a andamiaxe política do país, amosábanos a súa lección. [...] Suscitaba temas, debelaba 

conceicións caducas e os conceitos estancados. Loitou contra as rotineiras crítica[s] de 

frase feita de café, e contra a baixa estimanza da lingua propia.

9. LOIS TOBÍO E A PROCLAMACIÓN DA II REPÚBLICA

María Tobío describiu o clima de inusitada ledicia e fervente entusiasmo que a 

proclamación da II República o 14 de abril de 1931 espertou nalgúns dos seus 

irmáns máis vellos, Lois incluído, pois «estaban como tolos, entrando e saíndo a 

cada minuto e cantando o Himno de Riego» (María Tobío, 2003: 17)15. 

Mais tamén deixou memoria María da actitude responsable, ecuánime e con-

temporizadora deses seus irmáns, que os levou a pasar algunhas noites de vixi-

lancia nalgún dos conventos de monxas composteláns para evitar que se produ-

cisen os excesos anticlericais que se deron noutras localidades e que tanto condi-

cionarían no inmediato futuro a percepción altamente negativa de boa parte das 

masas católicas cara ao novo réxime.

Lois Tobío integrouse na chamada Agrupación Nazonalista compostelá. 

A entidade celebrou unha primeira xuntanza organizativa baixo a presidencia 

provisoria de Francisco Vázquez Enríquez16, mais axiña elixiu unha directiva en 

firme na que figuraron Lois Tobío como presidente, Ricardo Carballo Calero 

15 O propio Lois Tobío describe o entusiasmo experimentado nese instante histórico en Compostela con 
estas palabras: «Todo o mundo se botou á rua en manifestacións espontáneas e algueireiras pero inocentes, 
a cantar vellas cancións revolucionarias, a Marsellesa, o himno de Riego, o himno galego, a Internacional 
e coplas ramplonas improvisadas para a ocasión con músicas de moda» (As décadas, p. 258).
16 Cf. El Compostelano, 22.IV.1931, p. 1.
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como vicepresidente, Xoán Xesús González como secretario, Luís Seoane como 

secretario de actas, Nazario Lois como contador e Sebastián González, Félix 

González, Xosé Eiroa e Queizán Hermida (pai da escritora Mª Xosé Queizán) 

como vocais17. A esta Agrupación sumaríase en agosto de 1931 o editor e futuro 

alcalde galeguista Ánxel Casal, quen, logo do fracaso do xornal vespertino El 
Momento, decidira abandonar a cidade herculina e instalar a súa imprenta-edi-

tora en Compostela, na que imprimiría tempo despois xornais de esquerdas 

como Claridad (1934) e Ser (1935).

Como presidente da Agrupación Nazonalista compostelá, Lois Tobío toma 

parte na xeira de mitins que a entidade organiza en diversas localidades próximas 

á capital galega. O domingo 3 de maio acode ao teatro Constenla da Estrada, 

onde comparte atril con Banet Fontenla, Cabada Vázquez, Carlos Pardo Cior-

raga, Xosé Núñez Búa, Valentín Paz-Andrade e Ramón Otero Pedrayo18. O 10 

de maio intervén nun mitin no Teatro Principal de Compostela acompañado 

por Castelao. Días despois participa nos actos organizados en Catoira e en 

Bamio pola «Irmandade Galeguista» de Vilagarcía de Arousa canda Núñez Búa 

e Roxerius. Tamén viaxa ata a vila de Noia (As décadas, pp. 258-259):

Entre a mocedade de Santiago, universitarios e empregados, algúns decatábamonos de 

que boa parte da nosa xente, sobre todo no agro, pouco sabía do que significaba o cam-

bio político e pensamos, se cadra con inxenuo simplismo, que cumpría explicarllo. Deste 

xeito encetamos unhas xeiras polas terras próximas a Santiago para expoñer, en termos 

sinxelos e sin ningún carácter partidista, as bases e vantaxes do novo sistema. Nesas 

ocasións axuntábase xente dabondo que seguía con interés o que lles dicíamos, natural-

mente na sua lingua; víase que desexaban estar informados das cousas do goberno e da 

17 Cf. El Eco de Santiago, 30.IV.1931, p. 2. Na mesma xuntanza, o colectivo debateu as liñas xerais do 
Anteproxecto de Estatuto de Autonomía elaborado por Lois Tobío, Carballo Calero, Vicente Risco, Paz-
-Andrade e Alexandre Bóveda no seo dunha das seccións do SEG, e suscitáronse fortes debates arredor de 
cuestións como a libre importación de millo e o propio concepto de liberdade da terra.
18 Cf. El Pueblo Gallego, Vigo, 6.V.1931.
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política, que querían arrincar os 

tirelos con que, por tanto tempo, 

os caciques e a dictadura lles pri-

varan de ver. Lémbrome que un 

dos sitios onde máis éxito tivéra-

mos fora Noia. Aquela fermosa 

vila, chea de restos e recordos do 

pasado de oficios e comercio, 

seica me inspirara para facer unha 

exposición emocionada.

Por estes mesmos días, ade-

mais, resulta elixido secretario 

xeral da «Juventud de la Agrupa-

ción al Servicio de la República» 

de Compostela, nunha directiva 

na que tamén concorren Arturo 

Cuadrado, Clemente Zapata, 

Marino García, Modesto Blan-

co, Xoán López Durá e Modesto 

Riveiro19.

E durante as vacacións dese 

verán de 1931, que pasou máis 

unha vez no seu Viveiro natal, confesa Tobío en As décadas (p. 260) que «con 

Ramón Villar Ponte e outros galeguistas organizamos varios actos para concien-

ciar á xente encol da nova situación republicana e as perspectivas que se abrían 

para Galicia».

19 Cf. El Pueblo Gallego, Vigo, 10.V.1931, p. 9.

Carta de Otero Pedrayo a Tobío, 21-09-1947
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10. UNHA ACHEGA ESENCIAL DE TOBÍO Á LOITA AUTONOMISTA 
GALEGA
 

Profesor auxiliar da cátedra de Historia do Dereito na Universidade compostelá 

desde 1928, bolseiro na Universidade de Berlín durante o curso 1929-30 e direc-

tor da Sección de Ciencias Xurídicas, Sociais e Económicas do Seminario de 

Estudos Galegos, Tobío fixo parte, con Alexandre Bóveda, Ricardo Carballo 

Calero, Valentín Paz-Andrade e Vicente Risco, do grupo que redactou a come-

zos de 1931, inmediatamente despois de proclamada a II República, un «Ante-

proxecto de Estatuto de Autonomía» (As décadas, pp. 259-260):

Cada un de nós tiña que apresentar por escrito os seus puntos de vista e facelo axiña 

pois o ritmo daqueles días era febril e non había que perder o paso e ficar recuados; e 

por eso, todos, menos Risco, mandaran as suas notas de contado. Na biblioteca da 

facultade de dereito, Carballo Calero e mais eu, despois de estudiar detidamente as 

aportacións recibidas e, tendo á vista, coma orientación e exemplo, os textos constitu-

cionais ou estatutarios das nacións que chegaran ao autogoberno de resultas da primei-

ra guerra mundial, fumos redactando o noso anteproxecto. Non puidemos ter en conta 

o material que, moito tempo despois, mandara Risco; e esto valeranos unha carta de 

queixa e de protesta do noso amigo, anque debo dicir que non houbese sido moito o 

porveito que houbésemos podido tirar do que el mandou porque viña ser máis unha 

disertación académica do que un preciso esquema de puntos concretos, que era o que 

nós precisábamos.

Impreso en Santiago o 6 de maio de 1931 e presentado na Asemblea Pró-Es-

tatuto que tivo lugar na Coruña o 4 de xuño dese mesmo ano, convocada pola 

ORGA-FRG (Alfonso Bozzo, 1976; Velasco Souto, 2000; Viveiro Mogo, 2007; 

Ínsua, 2016), era este Anteproxecto, en palabras do propio Tobío, un «traballo 

teórico que puidera ser utilizado, como antecedente e aportación para a redac-

ción do proxecto legal».
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Escrito antes de que se celebrasen as eleccións a Cortes Constituíntes e antes 

tamén da propia constitución do Partido Galeguista, o Anteproxecto definía no 

seu artigo primeiro Galiza como «Estado libre dentro da República Federal 

Española»; declaraba a cooficialidade de galego e castelán, especificando que 

«non poderán desempeñar na Galiza cárregos púbricos os que non coñezan a 

lingua galega» (art. 2º); permitía a agregación a Galiza de «calquera outro [terri-

torio] colindante» (art. 5º); alargaba a condición de galego (en claro desmarque 

a respecto de calquera tentación xenófoba ou esencialista) a calquera persoa que 

se aveciñase no país ou fose descendente en primeiro grao de pai ou nai galega 

(art. 6º) e depositaba a soberanía de Galiza no propio pobo galego (art. 9º)20.

De todas as propostas articuladas que se barallaron durante eses anos para a 

concreción das ansias galegas de recoñecemento institucional e de autogoberno, 

o «Anteproxecto» de Tobío e Carballo Calero recolleu as posicións máis federa-

listas na articulación do Estado, as máis avanzadas en materia de recoñecemento 

da personalidade nacional galega, as máis decididas na oficialización do idioma. 

Ben é certo que o presidente do SEG, Salvador Cabeza de León, nos primei-

ros compases da xuntanza coruñesa do 4 de xuño de 1931, procedeu á retirada 

do anteproxecto «a fin de dar facilidades para la discusión», que se centrou entón 

no anteproxecto presentado pola propia ORGA.

Efectivamente, varios persoeiros da propia ORGA (Antón Villar Ponte, Lugrís 

Freire, Arturo Taracido, Lois Peña Novo, Fernando Osorio Docampo e Alfredo 

Somoza, todos eles pertencentes ao sector nacionalista desa organización) elabo-

raran en paralelo unhas «Bases para el Estatuto Gallego», que, segundo recolle El 
Pueblo Gallego (27.V.1931), comezaban definindo Galiza como «estado autóno-

mo dentro de la República federal española»; contemplaban a posibilidade de 

incorporación ao futuro Estado autónomo de territorios limítrofes histórica, 

étnica e culturalmente galegos; declaraban a cooficialidade idiomática de galego 

20 Cf. «El Estatuto de Galicia. Un anteproyecto del Seminario de Estudios Gallegos», La Voz de Galicia, 
A Coruña, 9.V.1931 e «Anteproieito de Estatuto da Galiza», El Pueblo Gallego, Vigo, 10.V.1931.
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e castelán (con obrigatoriedade de ensino das dúas linguas); e que a soberanía 

reside no pobo galego, a vontade do cal libremente expresada mediante sufraxio 

sería a única fonte lexitimadora do poder; recollían os dereitos básicos e o prin-

cipio de igualdade dos cidadáns; procedían a repartir as faculdades entre Poder 

Federal e Poder Galego e contemplaban o procedemento que había que seguir 

para a constitución dun Goberno provisorio do Estado Galego21.

Moi parecida ao «Anteproxecto» do SEG, aínda que talvez cun pendor un 

tanto máis moderado e posibilista en liñas xerais, era o relatorio achegado por 

Labor Gallega de Pontevedra que aparecía asinado por Castelao, José García 

Vidal, Xosé Filgueira Valverde, Cruz Gallástegui Unamuno, Xerardo Álvarez 

Limeses e Claudio Losada Fernández22. Estes dous anteproxectos, o do SEG e o 

de Labor Gallega, constituíron a proba palpable da implicación na Asemblea por 

parte dos galeguistas non integrados na ORGA.

Pola contra, as posicións máis regresivas encarnáronas o anteproxecto do 

Secretariado de Galicia en Madrid (entidade que presidía na altura Rodrigo 

Sanz, á que pertencía José Calvo Sotelo e que representaba na asemblea José 

Portas Fenández) e mais o do Instituto de Estudios Gallegos, presentado por 

Manuel Casás e Fernando Martínez Morás, que só defendía o recoñecemento da 

«Región gallega» dentro «del organismo de la Unidad Nacional Española» e que, 

se ben proclamaba o libre uso de galego e castelán, xa advertía no seu articulado 

sobre a necesidade de «fomentar y difundir la lengua castellana en la población 

rural», excluía completamente o galego dos niveis secundario e superior do ensi-

no e proclamaba o castelán como idioma exclusivo de actas, escrituras e contra-

tos oficiais23.

21 Cf. «Bases para el Estatuto Gallego», El Pueblo Gallego, Vigo, 27.V.1931 e «El Estatuto de Galicia. Las 
Bases propuestas para la Asamblea», La Voz de Galicia, A Coruña, 27.V.1931 e 29.V.1931.
22 Cf. «Ponencia de “Labor Galeguista de Pontevedra”», El Pueblo Gallego, Vigo, 4.VI.1931.
23 Cf. «A modo de voto particular. Interesantes bases», La Voz de Galicia, A Coruña, 4.VI.1931.
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En todo caso, cómpre que destaquemos que Lois Tobío participou moi acti-

vamente nesta Asemblea e, de feito, ocupou un posto na súa Mesa presidencial 

como secretario canda Filgueira Valverde e Xoaquín Lameiro, acompañando o 

presidente Antón Alonso Ríos, o vicepresidente Salvador Cabeza de León e os 

vocais Antón Villar Ponte, Osorio Tafall, Ramón Martínez López, Amancio 

Caamaño, Daniel Vázquez Campo e Blanco Torres24. Asuntos como a oficiali-

dade lingüística do galego en igualdade co castelán, o outorgamento de plenos 

dereitos cívicos para a muller e o repartimento de competencias educativas entre 

Galiza e o Estado, así como diversas cuestións procedementais, fixeron que o 

debate nesta Asemblea fose moi acalorado, con continuas interrupcións, sonoras 

expresións de aprobación e desaprobación, retiradas e ameazas de retirada de 

varios asembleístas etc. 

En plena resaca política da cita autonomista do 4 de xuño, prodúcese a 

publicación o día 14 dese mesmo mes dun manifesto da «Ezquerda Galeguista» 

compostelá. Nel os asinantes, entre os que destaca o nome de Lois Tobío25, 

declaran a monarquía «incompatibre coa nosa Terra» e a cuestión galega 

«incompatibre cos homes de Hespaña». Proclaman ademais o «dereito indiscutibre 

do pobo galego a autodetermiñar o seu destiño», maniféstanse fartos de 

«componendas de antiga feitura», comprométense a «labourar solo pra Galiza» e 

deslíganse de todos os partidos «ata hoxe eisistentes», cos que só poderían pactar 

«no caso en que o ben de Galiza así o requira», desde «un contido manifestamente 

24 Cf. «La Asamblea galleguista de La Coruña. Ayer quedaron aprobadas en dos sesiones, las bases del 
Estatuto político de la región», La Voz de Galicia, A Coruña, 5.VI.1931 e «La Asamblea Pro Estatuto, en 
La Coruña. Ayer quedó redactada la Carta de Galicia», El Pueblo Gallego, Vigo, 5.VI.1931.
25 Outros asinantes son Álvaro de las Casas e Ricardo Carballo Calero; os avogados Víctor Martínez, 
Modesto Blanco, José Caamaño, Cesáreo Vázquez Ulloa e José Mª Vázquez; o científico José Carnero 
Valenzuela; o escultor Xosé Eiroa; o pintor Luís Seoane; os profesores universitarios Antón Fraguas, Cle-
mente Zapata e Sebastián González; o impresor Ánxel Casal; os estudantes Francisco Gastañaduy, Juan 
Luis Ramos e López Durá; o xornalista Arturo Cuadrado; o médico Eduardo Sánchez Fraga e Xoaquín 
Lameiro; o perito agrícola Basilio Fernández Barbazán; o estudante de Maxisterio J. Rodríguez e o mestre 
R. Fernández Casas (Castro, 1985, I, 54).
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ezquerdista»26. Como colofón, confesan a súa desconfianza en que os candidatos 

triunfantes nas eleccións a Cortes Constituíntes do 28 de xuño respectasen o 

texto estatutario que se aprobara na asemblea do 4 de xuño e fan por iso 

declaración de abstencionismo diante deses comicios. 

A póla compostelá do galeguismo que non se integrara na ORGA adopta, 

pois, unha posición para nada coincidente coa que abrazarán os núcleos ponteve-

drés e ourensán que preparan a marchas forzadas as súas respectivas candidaturas.

Con todo e con iso, Tobío e outros integrantes da Mesa que presidira a 

Asemblea coruñesa do 4 de xuño reuníronse nos locais da Reunión de Artesáns 

herculina, durante a mañá do domingo 12 de xullo, con parte dos deputados27 

que acababan de ser electos polas catro circunscricións galegas nos comicios 

lexislativos, co obxecto de arrancar deles un compromiso formal de apoio ao 

texto estatutario. De alí a pouco poñeríase en marcha un segundo proxecto 

autonomista que pasaría a se coñecer co nome de «Estatuto dos Parlamentarios» 

e que non lograría prosperar; o que deu paso ao terceiro e definitivo intento, o 

texto da Asemblea de Municipios de Compostela, que tardaría ata o 28 de xuño 

de 1936 en poder ser plebiscitado polo pobo.

11. O DOUTORANDO TOBÍO NO PERÍODO CONSTITUÍNTE DA 
REPÚBLICA

Xa proclamada a República e pasado o intenso momento inaugural do novo 

réxime, con fitos como a Asemblea proautonomista da Coruña do 4 de xuño e 

26 Cf. «Antes las elecciones. A ezquerda galeguista fálalle ó país», El Pueblo Gallego, Vigo, 17.VI.1931.
27 Asistiron en persoa Castelao, Nóvoa Santos, Antón Villar Ponte, Luís Cornide Quiroga, Alejandro 
Rodríguez Cadarso, Emilio González López e Ramón Suárez Picallo. Enviaron adhesión postal ou telegrá-
fica Otero Pedrayo, Portela Valladares, Recaséns Siches, Ramón Mª Tenreiro, Leandro Pita Romero e 
Manuel Vázquez Campos. O radical lerrouxista Emiliano Iglesias enviou un telegrama «expresando no 
poder admitir otra disciplina que la de su partido», en tanto que Calviño Domínguez fixo pública a pro-
mesa dos deputados por Lugo de defender a autonomía.
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os comicios a Cortes Constituíntes do 28 dese mesmo mes, Tobío tivo vagar 

para pensar en si propio e no seu inmediato futuro persoal e profesional. Como 

quer que as súas inquedanzas académicas non estaban satisfeitas e como a pega-

da recibida en Berlín turraba por el cara a máis ambiciosos obxectivos no mundo 

intelectual, decidiu desprazarse a Madrid para realizar no vello casarón de San 

Bernardo os cursos de doutoramento28, que logrará superar con éxito (As déca-
das, pp. 261-263).

As clases ás que asistiu correspondían a tres materias: Política Social (que lle 

imparte o reaccionario Luís Olariaga), Historia das Institucións Políticas de 

América (da que eran profesores Rafael Altamira –o intelectual que anos atrás se 

fixera acompañar do viveirense Francisco Alvarado para realizar xiras pedagóxi-

cas entre a colonia galega emigrada en América– e como auxiliar Nicolás Pérez 

Serrano) e Dereito Municipal (a cargo de Adolfo Posada como titular e Maga-

riños, que cubría a súa ausencia).

Precisamente por encarga de Pérez Serrano, Tobío escribe nesta época diver-

sas recensións e comentarios de traballos alemáns sobre a materia para a Revista 
de Derecho Público, que aquel dirixía. Para a materia de Rafael Altamira elabora, 

igualmente, un traballo baseado na comparación das normativas urbanísticas 

aplicadas na fundación en América de diversas cidades da man dos conquistado-

res españois. Comenta Tobío a este respecto: «O ensaio que fixen gustou moito 

ao Magariños, que o louvou na clase, e seica tamén a don Rafael [Altamira] a 

quen llo deu a ler» (As décadas, p. 263).

Nese curso 1931-32 en Madrid, Tobío frecuenta o Auditorium da Residencia 

de Estudiantes e asiste esporadicamente ás tertulias dos cafés, participando así da 

exaltada e intensa vida cultural que se despregaba na capital hispana nos 

primeiros meses do nacente réxime republicano. Do mesmo xeito, reúnese 

28 Tamén viaxa entón á capital hispana a súa irmá María, dous anos máis nova ca el, para opositar ao corpo 
auxiliar de Arquivos e Bibliotecas e colaborar nas tarefas investigadoras do Centro de Estudios Históricos 
(María Tobío, 2003: 17).
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acotío para departir cos deputados Castelao, Antón Villar Ponte e Ramón Otero 
Pedrayo mentres duran os debates constitucionais (As décadas, pp. 260-261):

eu víame coeles case todos os días despois do xantar no café de Riesgo na rúa de Peligros 

pois atopábame en Madrid para facer o doutoramento. Comentábase a situación polí-

tica e os problemas e perspectivas de Galicia, principalmente, tendo sido aquela a época 

da miña vida en que con máis lecer e de xeito máis seguido mantiven relación coeses 

tres grandes homes. Grandes, si, porque eran espíritos superiores, mentes claras con 

alteza de miras e recta moral [...]. Pola miña banda, era con Castelao con quen máis 

sintonizaba, máis que co Antón malia ser da miña vila. [...] Tres tipos humáns, logo, 

de nobleza, bondade e sabencia que foi para min unha regalía chegar a coñecer e tratar 

naqueles días. Poucas veces na miña longa vida haberei de atopar homes de tan excelsa 

calidade.

É entón cando se produce o chamado «escándalo da Bombilla», cando nume-
rosos medios políticos e mediáticos, tanto da capital hispana como da propia 
Galiza, arremeten sen piedade contra os deputados galeguistas Otero Pedrayo e 
Castelao por declararen na sobremesa dun banquete organizado polo «Lar Galle-
go» en Madrid, que presidía Victoriano García Martí, a súa solidariedade coa 
causa autonomista catalá (plebiscito do 6 de agosto de 1931) e ameazaren reto-
ricamente con tender os brazos a Portugal se non se lle recoñecía a Galiza o 
dereito ao autogoberno dentro da nova República española.

Finalizados os cursos de doutoramento, Tobío regresa a Compostela e rein-
tégrase provisoriamente aos labores universitarios: atención da Biblioteca da 
Facultade e impartición de aulas como profesor auxiliar de Historia do Dereito.

12. TOBÍO E A FUNDACIÓN DO PARTIDO GALEGUISTA

É nesta época cando Tobío se afilia ao acabado de crear Partido Galeguista, no 

que conflúen moitas das agrupacións existentes en numerosas localidades desde 
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a asemblea irmandiña 

de abril de 1930. A pro-

pia Agrupación Nacio-

nalista de Compostela 

aprobou na xuntanza do 

1 de decembro, na que 

Tobío estivo presente, 

«sumarse al futuro Par-

tido Galleguista y asistir 

a la asamblea constitu-

cional»29.

O encontro consti-

tuínte celébrase en Pon-

tevedra os días 5 e 6 de 

decembro de 1931, con 

participación de arredor 

dun cento de persoas, e 

Lois Tobío resulta elixi-

do para integrar o 

Comité Executivo do 

novo partido30, o que fala moi ás claras do seu prestixio e valía a ollos dos seus 

correlixionarios31. Eran misións dese Comité, que estaba composto por quince 

Carta de Leopoldo Nóvoa a Lois Tobío

29 Cf. «Agrupación Nacionalista de Santiago», El Pueblo Gallego, Vigo, 4.XII.1931.
30 Ese Consello Executivo ou Nacional dotábase dunha Secretaría Executiva con catro responsabilidades: 
Xeral, Organización, Técnica e de Propaganda. A primeira tivo como responsables a Núñez Búa, Alexandre 
Bóveda, Filgueira Valverde e Pedro Basanta (Castro, 1985, I, 134).
31 Na listaxe de concorrentes á asemblea, ademais dos deputados Castelao, Suárez Picallo e Otero Pedrayo, 
aparecen Lugrís Freire, Plácido R. Castro, Víctor Casas e Salvador Mosteiro, pola Irmandade coruñesa; 
Lois Cortiñas, pola de Betanzos; Banet Fontenla, Carballo Calero, Sebastián González, Ánxel Casal, Anto-
nio Moar, Xoán López Durá, Xosé Cabada Vázquez e Vázquez Martínez, polo grupo compostelán; Leuter 
G. Salgado, Arturo López Trasancos, Felisindo Manzana, Xosé A. Varela, Xosé Gil, Xosé Luís Ramos 

LOIS TOBÍO NO GALEGUISMO DE PREGUERRA



64

membros, «redactar os estatutos da organización, difundir o programa, facer a 

propaganda e levar a dirección política e técnica» (As décadas, p. 269).

O programa político aprobado na Asemblea recolle, entre outros aspectos, o 

dereito de autodeterminación política de Galiza «dentro da forma de goberno 

republicana»; a demanda dunha autonomía o máis ampla posible «como aspira-

ción mínima e inmediata»; o antiimperialismo; a cooficialidade de galego e cas-

telán; a igualdade de dereitos para a muller; un programa de reforma agraria; o 

fomento do cooperativismo; o recoñecemento xurídico das parroquias; a supre-

sión das deputacións provinciais; a reinstauración do Dereito Civil galego; o 

recoñecemento dos dereitos sindicais; a creación dun tribunal superior de xustiza 

galego; o fomento da democracia directa e a municipalización dos servizos.

Segundo a crónica da asemblea constituínte do PG que ofreceu El Pueblo 
Gallego, Lois Tobío interveu en diversas ocasións durante os debates32 e para La 
Voz de Galicia non houbo dúbida de que Tobío estivo canda Suárez Picallo, 

Paz-Andrade, Víctor Casas e Álvaro de las Casas entre os asembleístas que desen-

volveron «particular actividad»33. 

O apartado VII do programa que había que aprobar, relativo a «Problemas 

xurídicos», foi, ao que parece, «uno de los títulos más debatidos». Segundo o 

rotativo vigués antes citado,

Colemán, Xosé Goyanes, Ricardo Outeiriño, Vicente Bóveda, os irmáns Fernández Dacal, Manuel Palla-
rés, Carlos Pulido e Vicente Fernández, polo grupo ourensán; Paz-Andrade, Xerardo Álvarez Gallego, Elías 
Barros, Apolinar Torres e Ferro Couselo, polo grupo vigués; Xosé Núñez Búa, Luís Villaverde, Roxerius, 
Xosé Barral e Ricardo Trasmonte, polo de Vilagarcía de Arousa; Cruz Gallástegui, García Vidal, Antón 
Iglesias Vilarelle, Enrique Iglesias, os irmáns Gastañaduy, Alexandre Bóveda, Pedro Basanta del Río, Álva-
ro Gil, Filgueira Valverde, Barral Otero, Xosé Martínez, Emilio Álvarez Gallego, Ismael Sánchez Puga, 
Gonzalo Lucientes, Claudio Losada, Evaristo Mosquera, García Cabezas, Xosé Andrade, Emilio Abal, 
Varela Pazos e algún outro máis polo grupo anfitrión pontevedrés. A concorrencia completábase con ele-
mentos de diversas procedencias: Gonzalo Vázquez (Arbo), Xavier Fontán (O Barco), Xosé Suárez (Bazón-
-Narón), Alexandre Pérez (Catoira), Carlos Pardo Ciorraga (A Estrada), Enrique Peinador (Mondariz), 
Antón Alonso Ríos (Tomiño), Xerardo Fuentes (A Cañiza), Álvaro de las Casas (Noia)...
32 Cf. «La Asamblea de Pontevedra. Ha quedado constituido el Partido Galleguista», El Pueblo Gallego, 
Vigo, 8.XII.1931, p. 9.
33 Cf. «La Asamblea galleguista de Pontevedra», La Voz de Galicia, A Coruña, 9.XII.1931.
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El señor Tobío, delegado de Santiago, solicita, en una enmienda, la modificación del 

artículo relativo al problema foral, en el sentido de que procede la extinción de todas las 

rentas forales otorgando o no el Estado la indemnización al dominio directo.

Esta proposta de Tobío foi replicada ou matizada por García Vidal, Cortiñas, 

Alonso Ríos e Paz-Andrade e, finalmente, «después de larga discusión se acuerda 

proceder a redactar nuevamente el artículo, recogiendo las modificaciones pro-

puestas por el señor Paz-Andrade y por el señor Alonso Ríos». Desta arte, o 

enunciado final do punto programático ficou así: «Liquidación do probrema 

foral mediante a extinción forzosa das rendas sin que se faga a costa do pequeno 

foratario rural»34.

O mitin de presentación do PG na Coruña, celebrado o domingo 17 de 

decembro de 1931 no teatro Rosalía, contou coa presenza de oradores como 

Víctor Casas, Manuel Lugrís Freire, Ramón Suárez Picallo, Castelao e, subliñé-

molo, Lois Tobío Fernández35. O contido da súa peroración nese acto, que se 

produciu despois da intervención de Lugrís Freire e antes da de Suárez Picallo, 

recolleuno así o cronista de El Pueblo Gallego36:

Defiende los ideales galleguistas, rechazando las objecciones que se le hacen.

Hoy –dice– el izquierdismo ha de tener mayor contenido económico y social. El mero 

izquierdismo político no es nada ni tiende a nada práctico.

Somos universalistas, pues aspiramos a que rija el mundo una unidad armónica en que 

suene la voz de los espíritus nacionales con características propias.

Hay que darse cuenta de que de la catástrofe de la gran guerra solo se han salvado dos 

principios: el de clases y el de nacionalidades, que ha dado vida a nuevos Estados como 

Checoeslovaquia, Polonia, Irlanda y ahora la India.

34 Cf. «De la Asamblea de Pontevedra. Programa del “Partido Galleguista”», El Pueblo Gallego, Vigo, 
11.XII.1931, p. 12.
35 Cf. El Pueblo Gallego, Vigo, 25.XII.1931, p. 7.
36 Cf. «Información de La Coruña. Mitin galleguista», El Pueblo Gallego, Vigo, 29.XII.1931.
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Esos dos principios están en el ideario del nuevo Partido Galleguista.

La catolicidad de muchos nacionalistas gallegos es cosa íntima, personal. El Partido es 

neutro: admite todas las ideologías religiosas.

O 3 de xaneiro de 1932 ocupa tamén a tribuna no teatro García Barbón de 

Vigo canda Castelao e outros oradores galeguistas37.

Tobío fai parte dun pequeno grupo de oradores galeguistas que visita lugares 

da contorna santiaguesa para ofrecer mitins. Explícao el propio no seu libro As 
décadas (p. 270):

Para o labor de espallar as nosas ideas formábanse os que Castelao chamaba «equipos 

sonoros» con xente nova ou xa de antes que íamos de lugar en lugar, vilas e aldeas, 

«encendendo os corazóns» e explicando a situación do momento e os nosos eternos 

problemas. Eu participarei nalgunhas destas xeiras en sitios máis ou menos próximos a 

Santiago e despois en Viveiro con Ramón Villar Ponte e máis outros. A corda que eu 

adoitaba tocar naquela orquestra era a dos imperialismos e a sua política de esganamen-

to das pequenas nacións, das suas tradicións e xeitos de vivir, as suas falas e arelas de 

progreso, e de coma cumpría oporse a eles e loitar nesa dirección dacordo co punto IV 

do noso tetrálogo: «Galicia, célula de universalidade, antiimperialismo, federalismo 

internacional, pacifismo»38.

Un deses mitins tivo lugar o 9 de outubro de 1932 en Lavacolla coa partici-

pación do deputado Suárez Picallo, de Fernández del Riego e de Lois Tobío. 

A intervención do viveirense foi glosada por El Pueblo Gallego nestes termos39:

37 Cf. El Pueblo Gallego, Vigo, 1.I.1932, p. 8.
38 A respecto desta faceta propagandística e oratoria de Tobío escribiu Xulio Ríos (2004: 21): «Tobío 
explicaba nestas sesións as políticas imperialistas de esmagamento das pequenas nacións e o significado da 
“Galicia, célula de universalidade” que se incluíra na Declaración de Principios do Partido [...]. Afablemen-
te, Alexandre Bóveda, coñecedor da súa especialización neste eido, sempre lle andaba coa tranganilla de 
“¡agora que veña Tobío a darlle aos imperialismos!”».
39 Cf. «Mitin en Labacolla», El Pueblo Gallego, Vigo, 13.X.1932.
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Tobío Fernández, que es recibido con una salva de aplausos, comienza manifestando que 

es muy grande su emoción al ponerse en contacto con los campesinos de la tierra, máxi-

me cuando, aunque él no sea labriego, desciende de una familia labradora.

Expone que el galleguismo es una fuerza democrática, porque en él no existe caudillismo.

La política verdaderamente salvadora ha de ser la que se fundamenta en las realidades 

presentes y en las necesidades sociales, atendidos los caracteres peculiares de cada pueblo, 

por eso no pueden dictarse unas mismas leyes para todos. Glosa diversos puntos del 

programa galleguista, explicando la necesidad del cooperativismo como medio para 

racionalizar la producción.

Después de ligeras observaciones acerca de la orientación que debe darse a las sociedades 

agrarias, disponiéndolas para la autonomía, anuncia que va a hablar el diputado Suárez 

Picallo.

Poucas semanas despois, Tobío ofreceu no local da Sociedade Artística, sito 

na Acibechería, nun acto organizado pola agrupación compostelá do Partido 

Galeguista, unha conferencia baixo o título de «Galicia, pobo autónomo. Auto-

determinación política»40.

Con todo, non figurará Tobío nas listaxes de delegados asistentes á II Asem-

blea do PG, que tivo lugar os días 10 e 11 de decembro de 1932, por atoparse 

xa en Madrid a piques de afrontar as oposicións á carreira diplomática. Pola 

agrupación compostelá asistiron nesa ocasión Xoán López Durá, Ánxel Casal, 

Francisco F. del Riego, Sebastián González e Blanco41. Tamén non renovará 

Tobío a súa condición de membro do Comité Executivo do PG, que pasará a 

estar integrado entón por Carballo Calero, Risco, Víctor Casas, Banet Fontenla, 

Ramón Villar Ponte, Varela Fernández, Pedro Basanta, Garrido e Illa Couto; 

40 Cf. El Compostelano, 16.XI.1932, p. 2. e 18.XI.1932, p. 2.
41 Cf. «II Asamblea Regional del Partido Galleguista. Se ha celebrado brillantemente en Santiago», El 
Pueblo Gallego, Vigo, 13.XII.1932, p. 9.
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cunha secretaría executiva formada por Alexandre Bóveda, Filgueira Valverde, 

Núñez Búa, Plácido Ramón Castro e Miguel Rodríguez42.

13. UN ARTIGO E UN FOLLETO DOUTRINARIOS DE LOIS TOBÍO

Coincidindo co proceso de xestación do Partido Galeguista e co debate sobre o 

dereito de Galiza a gozar de autonomía política dentro do Estado español, publi-

cará Lois Tobío no boletín Nós as súas «Refreisións encol do momento aitual da 

Galicia»43, que espremen unha liña de pensamento claramente nacionalista e 

filoesquerdista.

Partindo dunha crítica sen concesións ao «simprismo» á hora de analizar as 

cuestións políticas complexas, como pode ser a da estruturación dun Estado, 

Tobío parte da evidencia de que nesa altura «anda a se desfacel-o vello 

Estado español, centraísta e infecundo». Nese contexto, considera que hai que 

estruturar Galiza «escolleitando o medio mais axeitado» e tendo presente que a 

boa política é sempre cuestión «de medios, de oportunidade, de comenencia, 

de eficacia». Por iso mesmo indica que «hai que sere autonomista, no caso de 

Galicia, porque somente nunha eistroituración autonómica toparemos a efica-

cia que se require» e porque «o melloramento da Humanidade hase de realizar, 

non in abstracto senón eiquí e agora». Nunha velada resposta aos ideoloxemas 

antiautonomistas que, baixo capa de «universalismo», eran defendidos por certa 

esquerda e facendo afirmación do acaído da solución soviética ao problema das 

nacionalidades («as entidades naturaes do grande Estado ruso frolecen autóno-

mas, libres pra o desenrolo do seu ser»), Tobío retruca cunha pechada e didác-

tica defensa do antiimperialismo, do pacifismo e do federalismo internacional, 

42 Cf. «Política gallega. La II Asamblea Galleguista. Acuerdos adoptados», La Voz de Galicia, A Coruña, 
13.XII.1932.
43 Cf. Nós, Ourense, n.º 95, 15.XI.1931, pp. 198-203.
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esteos ideolóxicos todos eles que figuraban, como é sabido, na propia definición 

programática aprobada polo Partido Galeguista na súa asemblea constituínte:

Cada un debe –sin xenreira nin odio pra as demais– traballar pola súa terra. Eis como o 

galeguismo é pra nós os galegos da Galicia o único axeitado, fecundo, eficaz método de 

contribuír ô erguemento da Humanidade enteira [...].

Amo â Galicia que de vida culta e rica e libre pol-o noso esforzo dará â Humanidade 

enteira a sua ricura. Galiza do mundo.

O xornalista Johán Carballeira citaría anacos enteiros do pensamento autode-

terminista de Lois Tobío no seu artigo «Trasluz. Nuestra secular limitación 

política»44 e expresaba plena coincidencia na análise sobre o momento transcen-

dente que a loita pola consecución do Estatuto de autonomía representaba para 

o país:

Esencialmente –escribe Luís Tobío Fernández– a crisis de hoxe é unha crise de estruc-

turas, de moldes, é decir: de «forma». O mundo, os pobos andan a percurar 

estructuras novas, aquecentes âs novas realidades. Hai un xurdir innegábel, onde queira, 

en fases distintas do seu progredir, certamente, mais unánime, nos corpos vivos, inmor-

rentes dos pobos opresos, das comunidades culturales, sacrificadas por unha domiñación 

política. E non podían morrer porque eran cousa natural, fonda e forte: o falso, artificial 

e postizo da estructura non podía desfacelas pra sempre.

Tobío, nestas reflexións publicadas no boletín Nós, sitúa a tarefa prioritaria 

dun eventual futuro goberno autónomo galego en «percurar enantes de nada a 

emancipación económica do labrego e do mariñeiro» e son dous os requisitos 

irrenunciables que o novo réxime autonómico debería cumprir na súa opinión: 

44 Cf. El Pueblo Gallego, Vigo, 13.XII.1934.

LOIS TOBÍO NO GALEGUISMO DE PREGUERRA



70

o primeiro gozar de plenas competencias en materia económica e cultural, pois 

«de ren valería acadar unha autonomía manca», e o segundo colocar por diante 

sempre «o erguemento e a dinificación e a difusión e o cultivo da nosa lingua, a 

mais xurdia eispresión da nosa i-alma coleitiva, a corporeización da nosa unida-

de como entidade cultural».

Este remate das «Refleisións» de Tobío no boletín Nós en 1931 pode conec-

tarse perfectamente cos contidos dun folleto que, editado e repartido gratuita-

mente pola editora homónima de Ánxel Casal no Día da Patria de 1933 como 

suplemento do citado boletín canda un poema de Cabanillas e a letra do himno 

galego, levou como título «Por qué debemos falar en galego». O de Viveiro vin-

cula nel a sorte de Galiza como colectividade á sorte do seu idioma, máxima 

expresión da súa alma colectiva e tesouro máis valioso co que contribuía ao 

acervo da Humanidade:

A laboura d’erguemento social e cultural de Galicia iría perdida se nos esquecéramos da 

fala, que é a investidura axeitada, a forma insustituibel que debe leval-a nosa aportación 

ó progreso e â cultura do mundo enteiro.

Galicia realizará os anseios que andan agora a bulir adentro d’ela –anseios de riqueza, de 

cencia, de cultura– diñificando, cultivando o galego, ou non-os realizará.

Dedica Tobío por iso mesmo acedas palabras condenatorias para aqueles gale-

gos «que se avergoñan de falar en galego, que protestan cando se fala en 

galego en púbrico, despreciando eisí a máis nídia riqueza espritoal da Terra 

en que naceron, arrenegando d’ela, que é arrenegar da sua nai, da sua caste e de 

sí mesmos».

Afirmando o compromiso e optimismo da nova mocidade na causa da lingua 

e destacando as súas múltiples potencialidades, Tobío desprega varios argumen-

tos identitarios, ideolóxicos e utilitarios para o seu uso constante e dignificador, 

tanto en público como en privado: ser o idioma «dos nosos antergos, o das nosas 

nais»; amosarse como o empregado pola «xente do agro e da mariña, os traballa-
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dores da vila e os do campo», fronte ao castelán dos «señoritos vilegos»; ter dado 

ao mundo «obras xurdias de beleza inmorrente» como as dos trobadores medie-

vais e as de Rosalía, Curros e Pondal; constituír un tesouro cultural e espiritual 

insubstituíble no conxunto da Humanidade; resultar, pola súa relación xenética 

co portugués (do que só o diferenciarían algunhas cuestións «de orde ortográfico 

e de pronunciación»), «un idioma de valor internacional» etc.

Moitos anos despois, ao conmemorar o cincuentenario da aparición do bole-

tín Nós, Tobío deitaría novas reflexións moi lúcidas sobre a causa do idioma 

(Tobío, 1970), poñendo de relevo que editar unha revista cultural enteiramente 

en galego, como fora o boletín ourensán, constituíra unha auténtica ousadía no 

seu tempo e recoñecendo, ao mesmo tempo, que non resultara nada doado con-

verter o sermo vulgar en vehículo total de cultura porque por mor da súa secular 

marxinación «mancáballe a riqueza, fleisibilidade e requintamento que son pre-

cisos pra servir de meio de cultura».

14. UNHA CERTA EXTRAVERSIÓN: TOBÍO DIPLOMÁTICO DA 
REPÚBLICA

Botando un día unha ollada ao exemplar da Gaceta que acababa de chegar á 

biblioteca da Facultade de Dereito compostelá na que traballaba, Tobío tópase 

coa convocatoria de oposicións á carreira diplomática (As décadas, p. 270):

e ao que lin as condicións e preparación que se precisaban para entrar nelas e vin o 

cuestionario, decateime de que podía doadamente presentarme porque reunía as condi-

cións que se pedían e, tocantes á preparación, tratábase de materias que eu tiña dabondo 

traballado ou para as que posuía xa unha boa base.

Tobío será un dos 27 aspirantes, de máis de douscentos inscritos, que a come-

zos de 1933 aprobará esas oposicións cuxo tribunal estaba presidido por Améri-
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co Castro45. O Seminario de Estudos Galegos, na reunión realizada pouco des-

pois, sumábase ás celebracións polo éxito do seu fundador e directivo nos 

seguintes termos: «Acuérdase conste en acta la satisfacción del Seminario por el 

triunfo obtenido en las últimas oposiciones a diplomáticos habidas en Madrid, 

por Luís Tobío, miembro destacado y director de la Sección de Ciencias Econó-

micas, Políticas y Sociales del Seminario»46.

O 25 de febreiro de 1933 o entón ministro de Estado, Luís de Zulueta, decla-

rou a Tobío apto para seguir os cursos de preparación para ingresar na carreira 

diplomática. Tras varias aulas e conferencias de formación no Ministerio, en 

Madrid, unha viaxe de estudos por varias zonas de España (Andalucía, Levante, 

A Mancha...) e outra viaxe por diversos países e cidades de Europa (Xenebra, 

Praga, Viena, Budapest, Varsovia, Cracovia, Danzing, Berlín...), Tobío recibirá 

o día primeiro de novembro de 1933 o oficio, asinado por Sánchez Albornoz, 

que o facultaba definitivamente para exercer como diplomático co número seis 

da súa promoción.

Por certo que esa súa segunda breve estadía en Berlín, durante a amentada 

viaxe formativa, permitiralle constatar como o nazismo se infiltrara e sometera 

numerosos ámbitos da vida pública alemá, o que provocaría, por exemplo, a 

marxinación de profesores demócratas como os romanistas Gamillscheg e Mar-

got Sponner. A súa noutrora namorada Elisabeth, coa que ten entón un breve 

encontro, amosa agora identificación coas ideas nacional-socialistas (As décadas, 
p. 287) e o propio Tobío, a quen o «jonsista» español Ledesma Ramos xa lle 

parecera «un fantoche presuntuoso e histriónico», non pode evitar protagonizar 

un incidente cos militantes nazis durante unha recepción oficial á delegación da 

que facía parte como el mesmo relatou en As décadas (p. 285):

45 O xornal El Compostelano ofreceulles así a feliz nova aos seus lectores: «Mediante oposición obtuvo plaza 
en el cuerpo diplomático el profesor auxiliar de la Facultad de Derecho en nuestra universidad, D. Luís 
Tobío Fernández, a quien felicitamos» (Cf. El Compostelano, Santiago, 18.2.1933, p. 2).
46 Cf. El Compostelano, 10.3.1933, p. 2.
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Estaban xa os nazis no poder desde comezos do ano [1933] e o meu Berlín era xa ben 

outro. Non se vían máis ca bandeiras vermellas ca svástica por todas partes. Moitos SA 

fachendosos, desafiantes, en parellas, a bater forte no chan coas suas altas botas. [...]

Días despois ofercéronnos unha recepción [...]. Tamén fumos invitados a un espectácu-

lo que se deu no «Sportpalast» e que consistía nunha serie de cadros en que se presenta-

ba a historia do exército alemán, desde as tribus xermánicas [...] ata as SA e os SS do 

presente, pasando polos lasnquenetes, os granadeiros de Federico II e os soldados do 

casco picudo da primeira guerra mundial. A cousa pasara máis ou menos calma pero 

cando chegou o derradeiro cadro, o dos nazis, o público ergueuse de súpeto, coma un 

soio home, e, co brazo estricado, todos puxéronse a berrar como diaños: «Sieg Heil! Sieg 

Heil!»; e nós, que non nos erguéramos nin berrábamos ni estricábamos o brazo fumos 

por algúns minutos fitos das olladas, entre aglaiadas e furiosas, daqueles tolos.

Aínda que Tobío escolleu inicialmente como destino o viceconsulado de 

Xerusalén, intercambiouno co de Sofia (Bulgaria) a pregos dun compañeiro 

catalán de promoción: «Eu aceptei porque a min tanto me daba ún coma outro 

anque ao meu pai non lle apracera o cambio porque coidaba que a miña estada 

na cidade santa puidera aviventar o meu brasedo relixioso dabondo amortecido» 

(As décadas, p. 289). 

En decembro de 1933, o viveirense facíase cargo do seu posto na embaixada 

española na capital búlgara. Alí inaugurou unha breve pero intensa etapa vital 

chea de experiencias e aprendizaxes que farían aínda máis rica, fonda e brillante 

a súa formación intelectual e política, mais que o extroverteu na práctica dos 

debates e avatares do movemento galeguista, co que só reanudará vínculos 

durante o triste período da Guerra Civil, mais esa peripecia xa resulta para os 

límites deste traballo «fariña doutra muiñada».
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