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1.1. Tema, xustificación, cronoloxía

Alexandre Bóveda Iglesias, nacido en 1903, foi durante a Segunda República un 
membro destacado do Partido Galeguista, do que foi secretario de organización 
e secretario xeral. Presentouse como candidato pola Frente Popular nas eleccións 
de 1936 pola provincia de Ourense, aínda que non saíu elixido. Tivo un papel 
importante na redacción do Estatuto de autonomía de Galicia, responsabilizán-
dose da súa campaña de propaganda da provincia de Ourense, que foi finalmen-
te aprobado en referendo o 28 de xuño de 1936.

Por estas actividades políticas foi fusilado, en Poio, o 17 de agosto de 1936. 
Posteriormente, esa data foi instituída como Día da Galicia Mártir.

Alexandre Bóveda era, cando foi fusilado, o xefe de contabilidade da Delega-
ción de Facenda de Pontevedra e pertencía ao Corpo Pericial de Contabilidade.

Na bibliografía sobre a súa vida, as referencias ao seu desenvolvemento pro-
fesional e carreira administrativa son incompletas e imprecisas. Tamén hai que 
destacar que existe un enorme descoñecemento da súa figura, actividade e tráxi-
co destino final entre os funcionarios do Ministerio de Facenda, os seus compa-
ñeiros de actividade profesional. O silencio imposto tras a Guerra Civil aínda 
non foi rachado no ámbito ministerial.

O obxectivo deste traballo será precisar e completar os datos que faltan nas 
biografías consultadas, que se centran nos aspectos políticos e os vinculados ao 
galeguismo, pasando por alto os relacionados coa súa carreira como funcionario. 
En concreto, as oposicións que gañou e a súa actuación nelas, os postos que 
desenvolveu e a análise das posibles implicacións que tivo a súa vocación e actua-
ción política no desenvolvemento da súa carreira administrativa como alto fun-
cionario do Ministerio de Facenda.
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Para a realización do traballo cómpre ir analizar as fontes primarias, os docu-
mentos orixinais que aínda existen en relación coas oposicións gañadas, nomea-
mentos, traslados, postos desenvolvidos, promocións e calquera outra informa-
ción relevante que se atope nos arquivos das institucións seguintes:

–  Arquivo da Intervención Xeral da Administración do Estado, institución 
creada en xaneiro de 1874, integrada no actual Ministerio de Facenda e 
Administracións Públicas e da que dependía o antigo Corpo Pericial de 
Contabilidade, actual Corpo de Interventores e Auditores do Estado, ao 
que pertencía o Sr. Bóveda cando foi fusilado.

–  Arquivo do Ministerio de Facenda e Administracións Públicas.
–  Arquivo Xeral da Administración en Alcalá de Henares.
O traballo estruturarase en tres capítulos, que estarán dedicados aos seguintes 

aspectos:
–  A súa actuación como mozo opositor.
–  A súa carreira administrativa, postos de traballo desenvolvidos.
–  Análise das interrelacións entre a súa vocación política e a súa carreira 

como funcionario do Ministerio de Facenda.

1.2. Estado da cuestión

O primeiro libro editado sobre a figura de Alexandre Bóveda foi no exilio, en 
Bos Aires, en 1972. Escribiuno o seu cuñado, unha das dúas persoas que estive-
ron presentes cando se produciu o fusilamento, a outra persoa que tamén o 
presenciou é a que escribiu o prólogo, tamén exiliada. O libro está escrito desde 
o apaixonamento, paixón familiar e paixón política polos sentimentos de tristeza 
e rabia xerados pola inxustiza cometida co seu cuñado.

Porén, esta obra, a pesar do seu apaixonamento, é a máis completa que hai 
sobre Bóveda, a que proporciona máis información e a que serviu de referente a 
todas as obras posteriores. Este libro, titulado Vida, pasión y muerte, correspón-
dese coas partes en que se divide o seu contido. A meirande parte do libro está 
dedicada á «paixón», Galicia, e á procura dun futuro mellor para a súa amada 
terra; bastante menos espazo dedicado á súa «vida» persoal, familiar e profesio-
nal, e tamén hai unha parte substantiva referida aos seus últimos momentos e á 
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súa morte, ocasionada desgraciada e inxustamente por eses esforzos empregados 
no desenvolvemento do Estatuto de autonomía e a defensa da orde constitucio-
nal e a legalidade vixente.

As obras posteriores teñen, na súa maioría, como obxectivo básico a análise 
da súa actividade política como organizador e impulsor do Partido Galeguista 
ou das ideas que tiña e a exposición nos seus escritos e conferencias para o mello-
ramento e desenvolvemento da situación económica de Galicia, e tamén sobre 
como se plasmou a achega das súas ideas sobre a Facenda autonómica no texto 
do Estatuto de Galicia finalmente aprobado.

Existe tamén unha importante obra poética dedicada a glosar a súa figura de 
mozo mártir da patria galega. Hai que lembrar que foi fusilado aos trinta e tres 
anos, con catro fillos e á espera do quinto, polo simple feito de defender ideas 
autonomistas e a legalidade republicana.

Habería que mencionar a moi interesante presentación de diapositivas do 
Museo de Lugo (www.museolugo.org/.../1498-AlexandreBoveda_Vida_Paixon_
Morte_Galiza), que recolle gran parte dos datos xa incluídos na obra do mesmo 
título do seu cuñado, Gerardo Álvarez Gallego, xunto cunha serie de fotografías 
de Bóveda da súa vida persoal, infancia, deportes, afeccións, estudos e da súa 
familia, a súa muller e fillos, e, como non podía ser menos, as referidas ás súas 
situacións públicas propias da súa actividade política.

Porén, do seu desenvolvemento profesional, da súa vida administrativa e da 
súa actividade como funcionario, a que lle permitiu manter a súa familia, for-
marse e dedicarse á súa paixón, o desenvolvemento de Galicia, as referencias son 
escasas. Só se di que gañou unhas oposicións co número un, que lle foron ofre-
cidos postos importantes en Madrid que rexeitou para volver á súa terra e que 
foi, basicamente, xefe de contabilidade da Delegación de Facenda de Ponteve-
dra. Unicamente na presentación do Museo de Lugo se menciona que superou 
dúas oposicións e que, nalgún momento, foi desterrado a Cádiz, onde traballou 
na Delegación de Facenda. Son datos aos que non se lles deu importancia e que 
foron empregados sen precisión e estiveron sempre subordinados á importancia 
política en Galicia da figura de Alexandre Bóveda. Por isto, este traballo espera 
poder suplir esa lagoa presentando novos documentos que completen e precisen 
esa información.
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Existe unha fundación en Galicia denominada «Alexandre Bóveda», creada o 
20 de setembro de 1990. Con posterioridade, no ano 2007, e asociados a ela, 
foron creados o Centro de Estudios e Documentación Alexandre Bóveda 
(CEDAB) e a Cátedra Alexandre Bóveda, na Universidade de Vigo.

Por último, o Congreso dos Deputados, o 24 de xaneiro de 2006, aprobou 
unha Proposición non de lei, publicada no Boletín das Cortes do 30 de xaneiro 
dese mesmo año, relativa a D. Alexandre Bóveda Iglesias, vítima do réxime fran-
quista, pola que solicitaba ao Goberno que adoptase medidas para:

–  Anular o consello de guerra sumarísimo que o condenou.
–  Rehabilitar publicamente, en colaboración coa Xunta de Galicia, a súa 

persoa.
–  Comprometerse a impulsar e apoiar medidas para restaurar a verdade his-

tórica.

1.3. Hipótese de traballo e obxectivos

A Alexandre Bóveda a súa paixón por Galicia e polo Partido Galeguista prexu-
dicárono moito no desenvolvemento da súa carreira profesional ao rexeitar 
outras opcións que lle foron ofrecidas e que puideron facer del un experto en 
Facenda recoñecido de alcance nacional.

O obxectivo deste traballo é, na medida do posible, precisar como foi a vida 
administrativa do Sr. Bóveda e as posibilidades de melloramento que rexeitou 
mediante a procura dos documentos orixinais que se conserven nos arquivos do 
Ministerio de Facenda e outros da Administración.

1.4. Fontes documentais utilizadas

A documentación analizada tivo a súa orixe en todos os casos na Intervención 
Xeral da Administración do Estado (IGAE), institución creada en 1874 dedica-
da ao control do gasto público e á contabilidade, á que os corpos de funcionarios 
da Administración dedicados a estas tarefas, coas diferentes denominacións que 
tiveron ao longo do tempo, estiveron sempre adscritos.

A documentación examinada, da que presentamos nuns anexos unha mostra 
da máis importante atopada até o momento, é a seguinte:
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a) Arquivo-Biblioteca da IGAE
  Exemplares da Gaceta de Madrid, onde se atopan as convocatorias 

ás oposicións ao Corpo Auxiliar de Contabilidade e Pericial de Conta-
bilidade, ás que se presentou e gañou o Sr. Bóveda. Nesas convocato-
rias detállanse os requisitos, número de prazas, materias obxecto de 
estudo e exercicios que teñen que superar os opositores. Tamén os 
números da Gaceta nos que publicaron as listas de aprobados e esas 
convocatorias das oposicións (anexo núm. 1).

b) Arquivo Xeral da Administración de Alcalá de Henares
•	 Número	de	rexistro	1082.	Número	orde	de	envío	593.	Libros	de	

Actas de oposicións do Corpo Auxiliar de Contabilidade, anos 
1920, 1924 e 1929.

  No anexo inclúense as copias das actas do libro manuscrito da opo-
sición do Corpo Auxiliar de Contabilidade, na que Alexandre Bóveda 
obtivo o número un (anexo núm. 2).

  A pesar da intensa procura, non se atopou o equivalente libro de 
actas da oposición ao Corpo Pericial de Contabilidade.

c) Arquivo Xeral do Ministerio de Facenda e Administracións Públicas
•	 Inventario	1858.	Signatura	26170-26174.	Libros	de	Persoal	dos	

Corpos de Contabilidade.
  No anexo inclúense copias das entradas e saídas de A. Bóveda dos 

postos en que estivo destinado: Ourense, Pontevedra, Cádiz, Caja de 
Depósitos e, de novo, Pontevedra. Nos libros, tamén manuscritos, 
obsérvase como os nomes se ían riscando a medida que se trasladaban 
a outro destino (anexo núm. 3).
•	 Atado	8880.	Letra	BO.	Expediente	persoal	de	Alexandre	Bóveda.

  No anexo inclúese copia dos documentos considerados máis intere-
santes (anexo núm. 4).
•	 Caixa	 8920ª.	 Carpeta	 «Relaciones	 de	 separados	 del	 servicio,	

desaparecidos, etc. Subcarpeta. Muerte violenta»: Pericial 
núm. 3.

  Inclúese a entrada que fai referencia á morte violenta de Alexandre 
Bóveda (anexo núm. 5).

INTRODUCIÓN
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d) Bibliografía
  Existe unha ampla bibliografía, basicamente en galego, sobre 

Alexandre Bóveda aínda que gran parte dela se centra en aspectos 
nacionalistas, familiares e poéticos da súa vida.

As biografías máis completas son as seguintes:
Álvarez Gallego, G.: Vida, pasión y muerte de Alejandro Bóveda, 

Bos Aires, Ediciones Nós, 1972. Reeditado en galego por 
 A Nosa Terra en 1996.
Carballo, F.: Alexandre Bóveda, A Nosa Terra, 1999.
Torre, R. L.: El primer Bóveda, Deputación de Ourense, 2003.
Voz «Bóveda Iglesias, Alejandro», en Gran Enciclopedia Gallega, 

tomo VI, Silverio Cañada editor. 

Rafael Muñoz López-Carmona
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18



19

2.1. Mozo opositor

Alexandre Bóveda presentouse moi novo ás oposicións ao Corpo Auxiliar de 
Contabilidade: cando as asinou, o 13 de decembro de 1923 (anexo 4.1), tiña 20 
anos. Cando solicitou o certificado de boa conduta ao alcalde do seu municipio 
(anexo 4.2), en xullo dese mesmo ano, aínda non os fixera.

Nalgunha das súas biografías menciónase que se presentara con anterioridade 
a esa data a esas oposicións. Nos arquivos do Ministerio de Facenda non se ato-
pou ningunha instancia do Sr. Bóveda entre a morea de documentos que se 
conservan dos suspendidos na oposición anterior.

Con todo, si foi atopada a súa sinatura como recibido da documentación 
requirida para presentarse á oposición dun compañeiro e paisano, natural da 
Coruña e veciño de Ourense chamado Miguel Martínez López, que participou 
nas oposicións anteriores. Era costume devolver a documentación administrativa 
presentada, agás a instancia pola que se solicitaba participar nas oposicións na 
que se asinaba o recibido de ser devolta o resto da documentación (anexo 6).

A oposición foi convocada por Real orde publicada na Gaceta do 21 de xuño 
de 1923 (anexo 1.2). Para poder presentarse á oposición era necesario reunir os 
requisitos establecidos na Real orde do 15 de xuño de 1920, publicada na Gace-
ta do día 20 de xuño, pola que se aprobaba a Instrución para as oposicións a 
ingreso no Corpo Auxiliar de Contabilidade do Estado (anexo 1.1).

Para opositar era necesario, entre outros requisitos, ter máis de dezaseis 
anos, non ter defecto físico, presentar un certificado de boa conduta e un títu-
lo que habilitase para tomar parte nas oposicións —no seu caso foi o de perito 
mercantil.

A oposición constaba dos seguintes exercicios, segundo establecía o artigo 6º 
da Instrución:
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«Os exercicios serán dous: un teórico-oral e outro práctico.
– Exercicio teórico-oral:
 Comprenderá as catro materias seguintes, divididas en dous grupos inde-

pendentes desta forma:
  Primeiro grupo: Aritmética e Contabilidade de libros.
  Segundo grupo: Contabilidade do Estado e Lexislación de Facenda.
– Exercicio práctico:
 Comprenderá as catro materias seguintes, divididas en dous grupos inde-

pendentes, a saber:
  Primeiro grupo:

 Primeira parte: Resolución de problemas aritméticos ou de contabi-
lidade.

 Segunda parte: Redacción de asentos polo sistema de partida dobre 
no Diario.

  Segundo grupo:
 Primeira parte: Desenvolvemento dunha operación de contabilida-

de de Facenda mediante a redacción dos documentos e contas 
correspondentes, e descrición dos asentos que deben producir en los 
libros.

 Segunda parte: Contestación por escrito a un tema de adaptación da 
partida dobre á Contabilidade do Estado».

Este Corpo Auxiliar de Contabilidade do Estado foi creado por Real decreto 
do 14 de maio de 1913, coa finalidade, nos termos utilizados entón, de secundar 
o Corpo Pericial de Contabilidade creado en 1893 no importante servizo de 
levar conta e razón da Facenda Pública.

Este Corpo é a orixe dalgún importante corpo de funcionarios existente na 
actualidade xa que ao longo do tempo foi experimentando cambios na súa deno-
minación e, tamén, algúns cambios nas súas funcións, derivadas máis da adap-
tación aos tempos e aos cambios lexislativos e tecnolóxicos que á esencia da súa 
función de carácter contable e de control das contas públicas.

Eses cambios de denominación foron os seguintes:
O artigo primeiro da Lei do 18 de decembro de 1946 estableceu que «El 

Cuerpo Auxiliar de Contabilidad del Estado se denominará en lo sucesivo Cuer-
po de Contadores del Estado». Posteriormente, o Real decreto-lei 14/1976, do 

Rafael Muñoz López-Carmona
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10 de agosto, creou o Corpo especial de Xestión da Facenda Pública, unha de 
cuxas especialidades era a contabilidade e no que se integraban os funcionarios 
pertencentes ao antigo Corpo de Contadores. Por último, a Lei 24/2001, do 27 
de decembro, de medidas fiscais, administrativas e de orde social, no seu artigo 
49.2, crea o Corpo Técnico de Auditoría e Contabilidade, no que se integraban 
os funcionarios provenientes do Corpo especial de Xestión da Facenda Pública 
na especialidade de Contabilidade.

Pode, por conseguinte, concluírse que a primeira oposición que superou bri-
llantemente Alexandre Bóveda, como se verá nos parágrafos seguintes, é a que 
actualmente é denominada Corpo Técnico de Auditoría e Contabilidade.

No anexo 2 amósanse fotocopias dos libros de actas manuscritos desa oposi-
ción ao Corpo Auxiliar que se atopan no Arquivo Xeral da Administración, en 
Alcalá de Henares (anexo 2).

Na acta número un (anexo 2.1) ponse de manifesto que o tribunal se consti-
tuíu o día 25 de xuño de 1924 e Alexandre Bóveda está situado no número 58 
dos opositores que desexan tomar parte na oposición relacionados por orde 
alfabética.

Na acta número 30 (anexo 2.2) recóllese que o Sr. Bóveda, co número 
de opositor 301 adxudicado por sorteo, obtivo a cualificación de 31 puntos na 
primeira e segunda parte do primeiro grupo do primeiro exercicio, é dicir, 
en resolución de problemas aritméticos ou de contabilidade e redacción de asen-
tos polo sistema de partida dobre no Diario.

Na acta número 49 (anexo 2.3), cualifícase ao Sr. Bóveda con 34,60 puntos 
no exercicio correspondente ao exame oral de aritmética e contabilidade de 
libros. Os resultados deste exercicio foron publicados na Gaceta de Madrid do 
18 de novembro de 1924 (anexo 1).

Na acta número 65 (anexo 2.4), correspondente ao exercicio oral de contabili-
dade do Estado e lexislación de Facenda, obtivo unha cualificación de 39 puntos.

A acta número 85 (anexo 2.5) contén a cualificación que obtivo no último 
exame correspondente ao segundo grupo do exercicio práctico, é dicir, desenvol-
vemento dunha operación de contabilidade de Facenda, mediante a redacción 
dos documentos e contas que correspondan, e os asentos que deban anotarse nos 
libros e resposta a un tema de adaptación da partida dobre á contabilidade do 
Estado.

ALEXANDRE BÓVEDA
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Por último, na acta número 86 (anexo 2.6) inclúese a lista definitiva de apro-
bados coa orde asignada en función da puntuación obtida en todos os exercicios; 
aparece como número un da oposición Alexandre Bóveda e Iglesias, cunha pun-
tuación de 142,60, que resulta de sumar as notas obtidas, reflectidas nas catro 
actas anteriores.

Estes resultados foron igualmente publicados na Gaceta de Madrid o día 3 de 
xaneiro de 1925 (anexo 1.4).

Obtivo o número un das dez prazas que inicialmente se convocaran aínda 
que, como xa se puxera de manifesto na Orde de convocatoria, esas prazas 
«aumentarían considerablemente como consecuencia de las oposiciones que se 
estaban celebrando en ese momento para el ingreso en el Cuerpo Pericial» de 
Contabilidade. Tamén sinalaba a Orde a conveniencia «de la formación de un 
escalafón de aspirantes con derecho a ocupar las que con posterioridad y duran-
te un año pudieran ocurrir».

Na acta final da oposición, acta 86, o tribunal sinalaba que, de acordo coa infor-
mación transmitida polo director xeral de Tesourería e Contabilidade, os apro-
bados con dereito a ocuparen prazas vacantes eran 33 e o resto, até os 56 
aprobados, pasaban a formar parte da gradación de aspirantes ao Corpo Auxiliar 
de Contabilidade establecido por Real orde do 26 de decembro de 1924.

Só un ano despois da superación desa oposición, Alexandre Bóveda 
presentouse ás oposicións ao Corpo Pericial de Contabilidade convocadas por 
Real orde do 8 de febreiro de 1926 e publicada na Gaceta de Madrid do 12 de 
febreiro de 1926 (anexo 1.5).

O Corpo Pericial de Contabilidade, sempre vinculado e adscrito á Interven-
ción Xeral da Administración do Estado, foi creado por Real decreto do 28 de 
marzo de 1893 e mantivo esa denominación até que o Decreto de modificacións 
orgánicas do Ministerio de Facenda e sobre o Servizo de Inspección dos Tributos 
do 13 de xullo de 1964, no seu artigo 13, creou o Corpo de Intervención e Con-
tablidade, no que se integraron os anteriormente denominados periciais 
de Contabilidade.

Posteriormente houbo outros cambios de denominación e fusións con outros 
corpos do Ministerio de Facenda. En 1984, a Lei 30/1984, de medidas de refor-
ma da Función Pública creou o Corpo Superior de Finanzas do Estado, no que 
se ían integrar varios corpos superiores do Ministerio de Facenda, incluído o 
Corpo de Intervención e Contabilidade.

Rafael Muñoz López-Carmona
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Esa integración establecida nesa lei de reforma non tivo eficacia práctica até 
a publicación do Real decreto-lei 2/1989, que estableceu a estrutura e especiali-
dades dese macrocorpo do Ministerio de Facenda.

Por último, a Lei 66/1997, do 30 de decembro, de medidas fiscais, adminis-
trativas e de orde social, no seu artigo 57, estableceu, de novo, a separación dos 
corpos integrados no Corpo Superior de Inspectores de Finanzas do Estado, 
sistema que segue vixente no momento presente. No punto número 2 dese arti-
go créase o prestixioso Corpo Superior de Interventores e Auditores do Estado, 
que é o equivalente en termos actuais ao que accedeu tras a segunda oposición 
que superou o Sr. Bóveda.

Nesa convocatoria ofrecíanse vinte e cinco prazas, quince para a quenda res-
trinxida e dez para a quenda libre. Bóveda presentouse, posto que reunía as 
condicións necesarias para iso, ás da quenda restrinxida, que se realizaban antes 
que as libres e nas que os que obtiñan os primeiros postos tiñan preferencia para 
escoller destino. Eses requisitos necesarios eran pertencer ao Corpo Auxiliar de 
Contabilidade, ter máis de vinte anos e contar con máis dun ano de servizos 
efectivos prestados nese corpo.

No artigo terceiro da Real orde establecíase o sistema de adxudicación das 
prazas, correspondendo o sesenta por cento das prazas para os primeiros aproba-
dos da quenda restrinxida e o corenta por cento restante aos primeiros aprobados 
da outra quenda. O resto de opositores irían cubrindo as prazas que fosen saín-
do, primeiro os opositores aprobados da quenda restrinxida que quedasen sen 
praza e, despois, os da quenda libre. Ademais, a Orde tamén sinalaba que os 
exames da quenda libre empezarían trinta días despois «de la publicación de la 
relación de aprobados en el último grupo del tercer ejercicio de la oposición 
restringida», é dicir, do último exame da oposición.

Como pode deducirse doadamente, a convocatoria primaba os que xa eran 
funcionarios e podían presentarse pola quenda restrinxida. Bóveda puido esco-
ller praza con facilidade por estar dentro do sesenta por cento primeiro da quen-
da restrinxida.

A oposición constaba dos seguintes exercicios, establecidos no artigo sétimo 
da «Instrucción para las oposiciones a ingreso en el Cuerpo pericial de 
Contabilidad del Estado», incluído na citada Real orde de convocatoria, que 
sinalaba o seguinte: «Constarán las oposiciones restringida y libre, de un ejercicio 
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teórico y dos prácticos, divididos en grupos y estos en partes que se efectuarán 
por el orden y con sujección a las materias y reglas siguientes»:

Para evitar copiar o excesivo detalle da Instrución, vaise incluír un resumo do 
contido deses exercicios.

– Primeiro exercicio (práctico)
    Primeiro grupo: Aritmética mercantil e cálculo financeiro, cun tempo 

máximo de dúas horas para resolver os problemas de aritmética mer-
cantil e outras dúas para a resolución dos casos prácticos de cálculo 
financeiro.

    Segundo grupo: Contabilidade.
 Primeira parte de resolución de varios casos prácticos de contabili-

dade mercantil ou bancaria, cun tempo máximo de dúas horas.
 Segunda parte de determinar un Plan de Contabilidade dunha 

empresa industrial ou mercantil ou entidade corporativa, para o que 
dispoñían de tres horas.

– Segundo exercicio (oral)
 Explicación de dous temas de cálculo mercantil e financeiro, dous de con-

tabilidade aplicada, un de dereito administrativo, tres de contabilidade do 
Estado e dous de Facenda Pública, que poderán ser expostos nun tempo 
máximo de dúas horas.

– Terceiro exercicio (práctico)
 Primeiro grupo

 Primeira parte: Desenvolvemento integral con redacción de docu-
mentos de operacións de contabilidade da Facenda Pública.

 Segunda parte: Formación de contas administrativas do Estado. 
Para cada unha das partes o opositor dispoñía de dúas horas.

 Segundo grupo
 Primeira parte: Exame e control dunha conta administrativa do 

Estado.
 Segunda parte: Estudo crítico dun balance de situación. 
 Para a primeira parte os opositores dispoñían de dúas horas e para a 

segunda de tres.
Ao contrario do ocorrido co libro de actas da oposición ao Corpo Auxiliar de 

Contabilidade, non foi posible atopar o libro de actas da quenda restrinxida da 
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convocatoria na que aprobou Alexandre Bóveda no Arquivo Xeral da Adminis-
tración en Alcalá de Henares, onde si se atopou o libro de actas da quenda libre. 
Por conseguinte, non podemos saber a puntuación que obtivo en cada un dos 
exercicios que compoñían a oposición, aínda que si se coñece cal foi a puntua-
ción final e o número de orden que alcanzou.

A Gaceta de Madrid do 12 de xaneiro de 1927 publicou a «Lista de los seño-
res opositores aprobados en el turno restringido por orden de calificación de la 
oposición convocada por Real orden de 8 de Febrero de 1926».

Nesa lista, presentada polo tribunal o 28 de decembro de 1926, aparecía no 
lugar sexto entre trece aprobados D. Alexandre Bóveda e Iglesias, cunha puntua-
ción de 65,2 (anexo 1.6).

Aínda que non conseguiu o primeiro posto como na anterior, hai que desta-
car que a posición que obtivo segue a ser moi boa, tendo en conta a súa xuven-
tude, a escasa experiencia que tiña cando se presentou —algo más dun ano— e 
que, posiblemente, tivo que competir na quenda restrinxida con funcionarios 
con moita máis experiencia ca el.

2.2. A carreira administrativa

Seguindo as anotacións nos libros de persoal dos corpos de contabilidade que se 
atoparon no arquivo do Ministerio de Facenda e Administracións Públicas das 
provincias onde estivo destinado Alexandre Bóveda e cuxas fotocopias consti-
túen o anexo 3, pode seguirse a súa traxectoria administrativa.

Na folla correspondente á provincia de Ourense (anexo 3.1) pode lerse, aínda 
que as anotacións se ían riscando a medida que se trasladaban a outros lugares, 
que chegou a esa Delegación de Facenda como auxiliar de contabilidade de 
segunda cun soldo de tres mil pesetas, que foi o opositor número un, que a data 
do nomeamento foi o 17 de xaneiro de 1925 e que pasou como pericial de con-
tabilidade á Delegación de Facenda de Pontevedra por Real orde do 21 de 
xaneiro de 1927.

Na folla correspondente a Pontevedra (anexo 3.2) pode lerse que proviña de 
Ourense, chega coa mesma data que sae da anterior e cun soldo de seis mil 
pesetas. Adquire a praza en propiedade con efectividade o 13 de marzo de 1928. 
Mesmo nomeamento o 26 de abril de 1930, con data de posesión do 1 de abril 
dese mesmo ano, cun soldo de sete mil pesetas.
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Tamén, mesmo nomeamento o 13 de xaneiro de 1933, con posesión do 1 de 
xaneiro do mesmo ano, cun soldo de oito mil pesetas.

Parece que todas estas repeticións do nomeamento o que significaban era un 
incremento de soldo continuando no mesmo posto. Así pode ser, tamén, que as 
datas da posesión sexan anteriores ao nomeamento, o que significaba que os 
efectos económicos eran desde principio do mes sen prexuízo da data da subida, 
uns días posteriores.

Nesa folla de Pontevedra non volve facerse ningunha outra anotación poste-
rior, senón que é noutra que se abre nova onde se recolle o seu traslado a Cádiz, 
desterrado, por Orde do 20 de outubro de 1934.

Na folla de Cádiz (anexo 3.3) infórmase que o seu destino anterior foi Pon-
tevedra, que a data do nomeamento foi o 20 de outubro de 1924 e a data da 
posesión o 30 de novembro dese mesmo ano. Por ultimo, sinala que foi trasla-
dado á Caja de Depósitos en Madrid por Orde do 12 de xuño de 1935. É dicir, 
que a súa estadía na Delegación de Facenda de Cádiz foi algúns días por riba dos 
seis meses.

Na folla da Caja General de Depósitos (anexo 3.4) sinálase que tiña un soldo 
de oito mil pesetas, que proviña da Delegación de Facenda de Cádiz por nomea-
mento do 12 de xuño de 1935 e que foi trasladado a Vigo por Orde do 19 de 
outubro de 1935.

Noutra folla de Pontevedra, xa mencionada, sinálase que proviña de Vigo e 
que a data do nomeamento, tras efectuar un troco de postos co interventor da 
Delegación de Facenda de Vigo, foi do 3 de marzo de 1936.

Por último, na columna de observacións, hai unha concisa mención que 
sinala que «Falleció 17 agosto 1936».

Se consideramos os documentos máis importantes que se atoparon no seu 
expediente persoal, que se encontrou incompleto e descolocado, é dicir, sen que 
os documentos seguisen unha orde lóxica ou cronolóxica como están a maioría 
deles, polo menos os do persoal en activo, pode verse que os atopados coinciden 
coas anotacións dos libros de persoal dos corpos de contabilidade mencionadas 
nos parágrafos anteriores, pero presentando algún dato adicional.
O	seu	primeiro	nomeamento	como	contador-auxiliar	de	4ª	clase	na	Tesoure-

ría-Contadoría da Delegación de Facenda de Ourense foi o 17 de xaneiro de 
1925 (anexo 4.3). A súa toma de posesión, o primeiro de febreiro de 1927 no 
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emprego de contable da Tesourería-Contadoría da Delegación de Facenda de 
Pontevedra coa categoría de xefe de negociado de terceira clase do Corpo Pericial 
de Contabilidade, en comisión, en virtude de oposición, co soldo de cinco mil 
pesetas (anexo 4.4). O escrito da Delegación de Ourense onde se informa ao xefe 
da Sección de Persoal do Ministerio de Facenda do cesamento na Delegación de 
Ourense cara ao seu destino en Pontevedra por aprobar a oposición de Periciais 
de Contabilidade (anexo 4.5).

O escrito das autoridades de persoal do Ministerio de Facenda, do 20 de 
outubro de 1934 (anexo 4.10), dirixido ao interventor xeral da Administración 
do Estado, xefe superior de Alexandre Bóveda, polo que se lle comunica que 
aquel foi destinado á Delegación de Facenda de Cádiz como xefe de negociado 
de	1ª	clase,	co	soldo	que	xa	tiña	en	Pontevedra	de	oito	mil	pesetas.	A	toma	de	
posesión produciuse o 30 de novembro dese mesmo ano. Porén, no expediente 
atopouse un escrito (anexo 4.11) datado en Pontevedra o 16 de novembro de 
1934, cando xa coñecía o seu desterro a Cádiz, no que Alexandre Bóveda solici-
ta ser trasladado a Madrid. Petición que non foi tida en conta.

Tamén foi atopado o escrito polo que o Ministerio de Facenda o traslada 
desde Cádiz á Caja General de Depósitos en Madrid o 12 de xuño de 1935 con 
igual categoría e clase á que tiña na Delegación de Facenda de Cádiz (anexo 
4.12). Parece, xa que logo, que a súa solicitude de ser trasladado a Madrid foi, 
ao final, atendida, aínda que con algúns meses de atraso porque o fixo en novem-
bro e non o conseguiu até xuño do ano seguinte.

O 19 de outubro de 1935 é trasladado desde a Caja General de Depósitos en 
Madrid á Subdelegación de Facenda de Vigo, a pedimento seu, co mesmo soldo 
de oito mil pesetas (anexo 4.14). Como xa pode deducirse doadamente de todos 
estes traslados, a vontade do Sr. Bóveda desde o seu traslado forzoso a Cádiz era 
estar na medida do posible o máis preto da súa terra e da súa familia.

Finalmente hai dous escritos, o primeiro, do 3 de marzo de 1936 (anexo 
4.15), polo que as autoridades de persoal do Ministerio de Facenda o nomean 
«por traslación a su instancia» xefe de contabilidade da Intervención de Facenda 
da	provincia	de	Pontevedra	con	categoría	de	xefe	de	negociado	de	1ª	clase	do	
Corpo Pericial de Contabilidade co soldo de oito mil pesetas anuais. O outro é 
do 13 de marzo dese mesmo ano e nel a Subdelegación de Facenda de Vigo 
comunica o seu cesamento polo seu traslado a Pontevedra (anexo 4.16).
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Este traslado merece unha explicación que se atopa nunha carta de Alexandre 
Bóveda (anexo 4.13) dirixida ao interventor xeral naquel momento, Adolfo 
Sixto Hontán, na que explica que o interventor que estaba ocupando a praza na 
Delegación de Facenda de Pontevedra, Sr. Sánchez Toscano, aceptaba efectuar 
un troco de prazas con el e marchar destinado a Vigo, onde el tiña a súa praza, 
para desta forma volver ao posto que tiña antes do seu desterro a Cádiz. Para isto 
era tamén necesario que outro compañeiro, Moisés Peón, renunciase á solicitude 
que presentara para cubrir a praza de Vigo. Toda esta complexa solicitude de 
movementos de persoal conseguiuna e, deste modo, puido, por fin, volver á súa 
querida cidade para estar cos seus.

A carta está datada o 4 de xaneiro de 1935, o que sen dúbida é un erro, posto 
que nesa data non estaba destinado en Vigo, senón en Cádiz. A data debe ser a 
mesma pero de 1936 en lugar de 1935. O erro é involuntario e moi común xa 
que estaba ao comezo do ano, cando aínda un está afeito a utilizar a data do ano 
anterior. Chégase á mesma conclusión desde o punto de vista lóxico xa que eses 
movementos de persoal se producen en marzo de 1936, un par de meses despois 
de escribir a carta.

Respecto da categoría dos postos que ocupou, non poden facerse analoxías 
cos postos de similar denominación que hai na actualidade na Administración. 
Entón o posto máis alto da carreira administrativa era o de xefe de sección e non 
existían nin os xefes de servizo, nin os subdirectores xerais, nin os directores 
xerais nin os numerosos niveis intermedios que hai na Administración actual-
mente. Os postos que ocupou foron importantes, aínda que a súa denomina-
ción, comparada coa abundancia de cargos e niveis actuais, nos puidese inducir 
a pensar o contrario.

2.3. Carreira administrativa ou vocación política

Tanto no libro que escribiu o seu cuñado, Gerardo Álvarez Gallego, na súa 
páxina 70, como na Gran Enciclopedia Gallega, que probablemente bebe nas 
fontes do primeiro, menciónase que ao finalizar a oposición ao Corpo Auxiliar 
de Contabilidade se lle ofreceu quedar en Madrid para traballar no «Comité de 
Intervención de Cambios».
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No expediente persoal non se atopou ningunha referencia a isto, o que non 
é de estrañar, posto que ese tipo de ofrecementos unha vez acabada a oposición 
se fan verbalmente e non ten por que quedar constancia escrita diso. Tampouco 
é estraño que a un mozo opositor, proveniente dunha provincia, que supera a 
oposición co número un entre sesenta e cinco opositores aprobados, lle sexa 
ofrecido quedar en Madrid para aproveitar as virtudes profesionais que foi 
pondo de manifesto ao longo dos exames efectuados e que o deron a coñecer nos 
ámbitos profesionais do Ministerio de Facenda. Ao parecer e como recolle a 
bibliografía citada, renunciou a calquera ofrecemento que lle fixeran entón.

Ao aprobar a segunda oposición, a de Periciais de Contabilidade, non puido 
ocorrer ningún ofrecemento semellante, porque o apartado 6º da Real orde do 
8 de febreiro de 1926 pola que se convocaba a oposición establecía que: «Los 
opositores que resulten aprobados y ocupen las vacantes existentes y las que en 
lo sucesivo se produzcan, solamente después de haber servido dos años efectivos 
en provincias podrán pasar a prestar servicios en Madrid».

Porén, no seu expediente persoal si se atopou unha carta (anexo 4.6), do 26 
de abril de 1929, de Alexandre Bóveda dirixida ao director xeral de Tesourería 
e Contabilidade, na que responde á orde telegráfica pola que se lle preguntaba 
se aceptaría ser trasladado a Madrid e, entre outras cuestións, di o seguinte: 
«me apresuro a hacerle presente mi agradecimiento y a manifestarle que —aun-
que, por mis deseos de prosperar en el Cuerpo, para el que tengo todo mi 
cariño, hubiera aceptado, honradísimo, tal designación— en las presentes cir-
cunstancias me lo veda el compromiso moral que con la Excma. Diputación de 
Pontevedra, y de manera muy especial con su entusiasta Presidente, tengo 
contraído de normalizarle el Servicio de Cédulas Personales y establecer, con 
Sucursales en los puntos más importantes de la Provincia, una Caja Provincial 
de Ahorros».

Esa carta conclúea: «Repitiéndole su agradecimiento por esta atención, queda 
siempre y en todo lugar a sus órdenes y a las del Cuerpo, del cual no desea des-
ligarse, su affmo. s.s. y subordinado».

Antes de analizar o importante contido da carta, habería que destacar que, 
como se sinalou nun parágrafo inmediatamente anterior, para poder vir a 
Madrid como pericial de contabilidade era necesario que transcorresen dous 

ALEXANDRE BÓVEDA



30

anos de servizos efectivos en provincias. O ofrecemento do posto en Madrid foi, 
se atendemos ás datas, escasamente, dous anos despois de aprobar a oposición.

Isto, sen dúbida, significaba que Alexandre Bóveda tiña unha magnífica fama 
no Ministerio de Facenda posto que, apenas transcorridos os dous anos esixidos 
para poder ter praza en Madrid, ofrécenlle unha, á que renuncia polos seus com-
promisos coa Deputación de Pontevedra para o fomento do desenvolvemento 
económico da súa terra.

Esta carta vén a ser unha confesión de cales son os sentimentos e prioridades 
de Alexandre Bóveda, e pon de manifesto a súa bonhomía, boa vontade e ánimo 
de amosar o seu agradecemento ao director xeral polo ofrecemento, o seu reco-
ñecemento ao Corpo ao que pertencía, do que non quere desligarse, pero a súa 
prioridade, que quedaba clara, era poder colaborar no establecemento da Caixa 
de Aforros e a reforma do sistema de cédulas persoais, que entendía que podían 
ser un bo motor para o desenvolvemento de Galicia.

No expediente persoal atopáronse tres cartas que teñen relación coa súa acti-
vidade na Deputación de Pontevedra.

Na primeira delas, datada o 10 de xaneiro de 1930 (anexo 4.7), dirixida ao 
ministro de Facenda, informa que «la Comisión Permanente de la Excma. 
Diputación Provincial de Pontevedra, según se acredita en la certificación que 
se acompaña, en sesión de 4 de octubre último, previo el correspondiente con-
curso, tuvo a bien nombrarle Jefe Técnico de sus Servicios Provinciales de 
Recaudación».

Por isto «no siendo compatible la percepción simultánea de un sueldo del 
Estado y de otro de una entidad provincial, precisa cesar en el destino que aquel 
le tiene concedido», polo que solicita a excedencia forzosa no seu posto na Admi-
nistración do Estado.

Hai outras dúas cartas, a primeira, datada o 10 de abril de 1930 (anexo 4.8), 
na que lle comunica ao seu compañeiro «José Lejerén» que unha certificación 
que lle pediran para poder concederlle a excedencia na Deputación, a pesar do 
nomeamento que tiña, non lle fora entregada. Tamén comenta que as cousas 
non andaban claras nesa institución e que parecía que ían dar unha nova orien-
tación aos servizos que, en principio, el ía prestar.

Por iso manifesta que: «por todo ello, le ruego que, a ser posible deje en sus-
penso la propuesta sobre mi instancia hasta fines de este mes o los primeros días 
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del próximo, fecha en la que calculo que las aguas se habrán reintegrado a sus 
cauces». 

Transmite á Intervención Xeral que as cousas non están de todo claras e que, 
polo momento, deixen en suspenso a súa solicitude de excedencia.

Seis días despois, o 16 de abril de 1930 (anexo 4.9), escribe unha carta 
manuscrita dirixida ao seu compañeiro da Intervención Xeral José María Alférez, 
na que se desculpa porque a carta anterior, que tamén estaba dirixida a este 
compañeiro, lle fora devolta por estar dirixida, por erro, ao «Sr. Lejerén», en 
lugar de ao Sr. Alférez. Nesta carta, ademais de acompañar a anterior, comuní-
calle que «sin perjuicio de lo que en los primeros días del próximo mes le comu-
nique oficialmente, puede Vd. suspenderlo todo».

Deste modo pode verse como a colaboración coa Deputación de Pontevedra 
rematou e tamén que renunciou á petición de excedencia que, por conseguinte, 
nunca lle foi concedida, como tamén se puido deducir das anotacións nos libros 
de persoal dos corpos de contabilidade.
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3. CONCLUSIÓNS
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Tras a lectura e análise dos documentos de carácter administrativo que se men-
cionaron nos parágrafos anteriores, pode chegarse con facilidade ás seguintes 
conclusións:

Alexandre Bóveda foi un mozo ourensán que, tras os seus estudos de perito 
mercantil, preparou unhas oposicións que superou con moita brillantez ao con-
seguir o primeiro posto a pesar de ser forasteiro en Madrid e non poder desen-
volverse nos ambientes ministeriais de Madrid nin pola súa orixe nin pola súa 
mocidade.

É posible e moi plausible, aínda que non puido demostrarse documentalmen-
te, que ao aprobar esa oposición ao Corpo Auxiliar de Contabilidade lle fose 
ofrecido un posto no Ministerio de Facenda, que rexeitou, como se menciona 
en gran parte da bibliografía sobre a súa vida.

Transcorridos dous anos do seu destino na Delegación de Facenda de Ouren-
se, cando xa reunía os requisitos para poder presentarse a outras oposicións 
superiores, ás do Corpo Pericial de Contabilidade, participa nestas na súa moda-
lidade de quenda restrinxida, reservada aos que xa eran funcionarios, e tamén as 
supera con folgura, o sexto posto de quince prazas e trece aprobados, a pesar da 
súa mocidade, vinte e tres anos, e volve destinado a Pontevedra.

Si hai constancia de que unha vez pasados os dous anos necesarios para poder 
ser destinado a Madrid, en 1929, rexeitou oficialmente e por escrito o posto que 
lle era ofrecido. Nesa carta amosa claramente os seus sentimentos cando mani-
festa que non pode aceptar o posto porque se atopa comprometido coa Deputa-
ción de Pontevedra. Compromiso que máis que coa institución era co labor que 
quería realizar de reforma das cédulas persoais e da creación dunha Caixa de 
Aforros na provincia, o que non son senón exemplos da actividade reformadora 
que perseguía co ánimo de quitar a súa querida Galicia da situación atrasada na 
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que se atopaba, procurando o seu desenvolvemento económico mediante a 
reforma dalgunhas institucións.

Vimos como a súa actividade na Deputación de Pontevedra parou despois 
dun tempo, pero os seus afáns pola mellora de Galicia plasmáronse no seu 
importante papel na organización do Partido Galeguista e na redacción dos 
aspectos económicos do Estatuto de autonomía de Galicia.

A súa actividade profesional non pode poñerse en dúbida, a valoración pro-
fesional que as autoridades do Ministerio de Facenda debían ter del era moi boa 
dados os postos ofrecidos e que as súas peticións de traslado sempre foron tidas 
en conta.

Na carta tamén mencionaba como pola súa responsabilidade e compromiso 
tivo que renunciar a postos que sempre ambicionou e, á vez, manifesta o respec-
to ás autoridades e ao Corpo Pericial de Contabilidade, do que nunca quere 
desligarse.

A conclusión final é que o afán pola mellora de Galicia primou por riba de 
todo, a pesar dos seus brillantes inicios e a súa máis que posible brillante carrei-
ra no Ministerio de Facenda, onde desenvolveu con fidelidade uns postos nas 
delegacións de Facenda galegas, por debaixo das súas posibilidades, que lle per-
mitiron soster a súa familia e poder, tamén, desenvolver a súa vocación por 
Galicia.

Desgraciadamente, todas estas posibilidades e ilusións se truncaron inxusta e 
inxustificadamente, de forma violenta, o 17 de agosto de 1936.
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4. RELACIÓN DE FONTES
DOCUMENTAIS
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Anexo 1. Exemplares da Gaceta de Madrid

Real orde do 15 de xuño de 1920 (Gaceta do 20 de xuño de 1920). Instru-
cións para as oposicións a ingreso no Corpo Auxiliar de Contabilidade

Real orde do 20 de xuño de 1923 (Gaceta do 21 de xuño de 1923). Convo-
catoria de oposicións ao Corpo Auxiliar de Contabilidade

Gaceta do 18 de novembro de 1924. Relación de aprobados nun exercicio da 
oposición ao Corpo Auxiliar de Contabilidade

Gaceta do 3 de xaneiro de 1925. Relación definitiva de aprobados na oposi-
ción ao Corpo Auxiliar de Contabilidade

Real orde do 8 de febreiro de 1926 (Gaceta do 12 de febreiro de 1926). Con-
vocatoria de oposición ao Corpo Pericial de Contabilidade

Gaceta do 12 de xaneiro de 1927. Lista de opositores aprobados na quenda 
restrinxida da oposición ao Corpo Pericial de Contabilidade

Anexo 2. Actas das oposicións ao Corpo Auxiliar de Contabilidade

2.1. Acta número 1
2.2. Acta número 30
2.3. Acta número 49
2.4. Acta número 65
2.5. Acta número 85
2.6. Acta número 86
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Anexo 3. Follas dos libros de persoal dos Corpos de Contabilidade

3.1. Folla de auxiliares de Ourense
3.2. Folla de periciais en Pontevedra
3.3. Folla de periciais en Cádiz
3.4. Folla de periciais na Caja General de Depósitos
3.5. Nova folla de periciais en Pontevedra

Anexo 4. Documentos do expediente persoal de Alexandre Bóveda Iglesias

4.1.  Instancia para participar nas oposicións ao Corpo Auxiliar de Contabi-
lidade

4.2.  Certificado de boa conduta asinado polo alcalde de Ourense
4.3.  Nomeamento de contador-auxiliar na Tesourería-Contadoría de 

Ourense
4.4.  Escrito de toma de posesión como contable na Contabilidade-Conta-

doría de Pontevedra
4.5. Escrito en que se dispón o cesamento na Delegación de Facenda de 

Ourense por aprobar a oposición ao Corpo Pericial de Contabilidade
4.6.  Carta do 26 abril de 1929 do Sr. Bóveda dirixida ao director xeral de 

Tesourería e Contabilidade
4.7.  Escrito do 10 de xaneiro de 1930 polo que o Sr. Bóveda solicita que lle 

sexa concedida a excedencia no Corpo Pericial de Contabilidade
4.8.  Carta do Sr. Bóveda do 10 de abril de 1930 dirixida a «D. José Lejerén»
4.9.  Carta manuscrita do 16 de abril de 1930 dirixida a D. José María 

Alférez
4.10. Escrito do 20 de outubro de 1934 no que se destina ao Sr. Bóveda 

como xefe de contabilidade da Delegación de Facenda de Cádiz
4.11. Instancia manuscrita do Sr. Bóveda pola que solicita o seu traslado a 

Madrid
4.12. Escrito polo que se traslada ao Sr. Bóveda á Caja General de Depósitos 

en Madrid

Rafael Muñoz López-Carmona



41

4.13. Carta do 4 de xaneiro de 1935 (data errónea) dirixida ao interventor 
xeral pola que o Sr. Bóveda solicita un troco de postos entre as delega-
cións de Pontevedra e Vigo

4.14. Escrito do 19 de outubro de 1935 polo que se nomea ao Sr. Bóveda 
interventor de Facenda na Subdelegación de Vigo

4.15. Escrito do 3 de marzo de 1936 polo que se nomea ao Sr. Bóveda xefe 
de contabilidade da Delegación de Facenda de Pontevedra

4.16. Escrito do 13 de marzo de 1936 polo que se comunica o cesamento do 
Sr. Bóveda na Subdelegación de Facenda de Vigo

Anexo 5. Relación de separados do servizo, desaparecidos, etc. Morte violenta

5.1. Folla correspondente á morte violenta do Sr. Bóveda

Anexo 6. Recibido asinado polo Sr. Bóveda da documentación dun compañeiro

6.1. Instancia de D. Miguel Martínez López co recibido asinado polo Sr. 
Bóveda

RELACIÓNS DE FONTES DOCUMENTAIS
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ANEXO 1

Exemplares da Gaceta de Madrid
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ANEXO 1.1
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ANEXO 1.1
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ANEXO 1.2
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ANEXO 1.4
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ANEXO 1.6
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ANEXO 2

Actas das oposicións ao 
Corpo Auxiliar de Contabilidade
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ANEXO 2.1
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ANEXO 2.2
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ANEXO 2.3
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ANEXO 2.4
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ANEXO 3

Follas dos libros de persoal dos
Corpos de Contabilidade
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ANEXO 3.1
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ANEXO 4

Documentos do expediente persoal de
Alexandre Bóveda Iglesias
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ANEXO 4.1
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ANEXO 4.12
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ANEXO 4.15
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ANEXO 4.16
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ANEXO 5

Relación de separados do servizo,
desaparecidos, etc. Morte violenta
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ANEXO 6

Recibido asinado polo Sr. Bóveda
da documentación dun compañeiro
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ALEXANDRE BÓVEDA foi durante a Segunda República un membro destacado do 
Partido Galeguista, do que foi secretario de organización e secretario xeral, e 
tivo un papel moi importante na elaboración do Estatuto de autonomía de Gali-
cia. Por estas actividades políticas, sendo xefe de contabilidade da Delegación 
de Facenda de Pontevedra, foi fusilado o 17 de agosto de 1936.

Na bibliografía sobre a súa vida, as referencias á súa carreira profesional e 
administrativa son incompletas e imprecisas. Nesta obra trátase de precisar e 
completar estes datos e, á vez, dar a coñecer a súa figura, actividade e tráxico 
destino final máis alá da súa terra, Galicia, e sobre todo aos funcionarios do 
Ministerio de Facenda, os seus compañeiros, que descoñecen a súa figura polo 
silencio imposto sobre a súa persoa e actividades tras a Guerra Civil. 

RAFAEL MUÑOZ LÓPEZ-CARMONA foi e é funcionario no Ministerio de Facenda, 
no que desempeñou papeis relevantes, así como elevadas funcións noutros 
ministerios, na Administración no exterior e en organismos internacionais. En 
todos eles deixou a súa marca, bonhomía e bo facer.

Desde hai uns anos, descubriu o enorme atractivo da investigación histórica, 
á que lle dedica as horas libres que as súas responsabilidades lle permiten, 
e conseguiu levar a termo fecundos achados na nosa historia decimonónica.

Nesta obra desenterra un dos feitos escuros e lamentables acaecidos nos pro-
legómenos da nosa Guerra Civil que, aínda hoxe en día, presenta elementos 
que non foran desentrañados. Labor escuro, de consulta de arquivos disemi-
nados, de documentación mal clasificada, alumeando espazos de escuridade 
deliberadamente buscados polos responsables últimos dos feitos: a vida como 
funcionario do Ministerio de Facenda do mártir da Galicia republicana Alexan-
dre Bóveda.




