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O Fermín Penzol conservou a correspondencia relaciona-
da coas actividades políticas que ala polos anos vinte levou
a cabo en Madrid un grupo de universitarios galeguistas do
que el formou parte. Hai anos entregouma a min co encá-
rrego de a conservar ¡mentres non pasase o tempo conve-
niente para incorpórala aos arquivos da 'Fundación Penzol.
Así o íárei, como é natural. Pero, pensando neste número de
Grial a el adicado pareceume oportuno incluir nel parte desa
correspondencia, que escolmei con toda "atención de acordó coa
vontade que me manifestou ao entregarma.

R. P.

Ferrol, 4-Outono-1921
Irmán Fermín Fernández Penzol •

Vila Podre

Moi distinto irmán: Recibín a sua moi intresante carta qu'eu
lin nunha xuntanza das que frecuentemente temos os "t>os e xe-
nerosos" do Ferrol —poucos pro escolleitos, como axiña terán oca-
sión de probalo— agradando por igual a todos.

Tan axiña como chegue a nos o boletín da nazón irlandesa e
de acordó co dito por vostede, eu esquirbirei no propio nome e
no do xornal que dirixo á legación do pobo irmán na Vila Podre,
pra porme de xeito incondizonal, e 'tal como é o deberé de cal-
quera que se chame nazonalista, á disposizón dos persoeiros irlan-
deses na Hespaña.

Inda que o xornal que dirixo é un xornal da propiedade de
xentes que son como a maoría das que constituen a poboación
galega de ihoxe —e vostede ben me enxergará— eu, emporiso,
faigo por inocularlle todo o meu virus nazonalista galaico, fera-
mente i-escrusivamente galaico.

Supoño que estará enteirado do feito xúrdio, ademirável, ver-
dadeiramente eiscepzonal que a Universidade da groriosa e por
nos endexamais ben gabada de abondo irmán Catalunya finda de
levare a cabo: nos seus estatutos de réximen autonómico, xa pos-
tos en vigor, estabelece que as tesis" doctoraes poderán faguerse
en castelán, catalán ou galaico-portugués. ¿Qué lie parece? ¿Po-
derá darse un homenaxe máis 'grande e sinceiro de agarimo e sim-
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patía a Galicia? 'En troques, contrastando, a noxenta Univérsidadé
de Compostela, ista Universidade castelán qu'eiquí padecemos,
non consignou nos seus estatutos nada que se lie semelle. Unha
vergoña, meu amigo, urina verdadeira vergoña. Temos acordado
que o sábado próisimo, todolos que queiran, se dirixan con tele-,
gramas ó Rectore de Santiago póndolle de releve o feito e fa-
guéndolle ollare a necesidade de que aquí se faiga algo' inda que
xa non sexa espontáneo, como debía de seré...

Ramón Villar Ponte
¡Patria ceibe!

Liverpool, 8-10-22
Meu .bon amigo Penzol:

Xa supoño que.vos teredes axuntado outra vez tudos en Ma-
drid e que estaredes encomenzando algunha nova campaña máis
intensa da que fixemos nos derradeiros anos.

Eu recibín de Betanzos o noso periódico que xa conoces de
fixo. Mandoumo o Mosteiro denantes de saire para Madrid donde
supoño que se atopará agora inda que eu fixo nada sei. Esquir-
biñlle íai máis dun mes coa intención de que me dera novas da
Causa mais inda non recibín resposta.

Ó Cortón dille —prégocího— que coma inda non fun a Londres
non empreguei a tarxeta que il me. dera de Bayliss, pro eiquí ato-
pei a ún moi bon amigo de ise señor que 'lie chaman Burns e pó-
delle f alar del si o vé.

Tamén lie esquirbín ó Ceibreiro á Cruña con o mesmo negativo
resultado que outuven do Mosteiro. E espero que de ti non será.o
mesmo; de Madrid un flote de novas e de comentarios que faguer.
Do contrario íicarei isolado en aisoluto do moveménto enterándo-
me soio polos Nos e A Nosa Terra que sigo recibindo puntual-
mentes.

Sería moito importante que me indicárades si se pode faguer
algo por eiquí. Eu non conozo eiquí máis que un galego que atopei
antonte: un 'home xa de máis de 40 anos, casado en Galicia pro
que leva eiquí moito tempo. 'Este home deume un diario novo de
Vigo que se chama "Galicia" mais é imprentado en castelán. Sin
dúbida, emporiso, eu podéría ponerme en comunicazón con al-
gunha cousa que eiquí poida habere ou haxa. Falade con O'Brien
a emibaixadora de Irlanda.

O que non recibín dende que estoú eiquí é Céltiga.
Cóntareiche un caso que me ocurreu o outro día: Oín cantar

en inglés unha muiñeira e aigunhas outras cousas da Terra e pre-
gunteille ó que as cantaba donde as adeprendera e díxome que
era música escocesa e que resulta moi ben coa gaita (Svotch bag
pipe) perfeitamente idéntica á nosa. ¡Calcula a miña sorpresa e
ledicia! É unha mina pra os repertorios das nosas gaitas e coros
e eispecialmente pra grupos como "Os'Celinas" ou eisí.

Unha aperta de
da Pena
da I.N.G.

¡Fé e vontade!
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Ourense, 12-outono-1922
Irmán Fermín F. Penzol

Meu querido inmán:
Mándolle esa carta pro irmán Mosteiro que Vde. fará o favor

de ll'entregar, por si non está no mesmo sitio do qu'eu teño as
señas. IE tamén ha faguel-o favor de dicirme si sigue ond'estaba
ou cal é o seu enderezo. .

Pol-o qu'a il lie digo pode Vde. ver o que 'hai por eiquí e o
qu'estamos preparando de propaganda que é o que hai que faguer,
e as ideas que temos tocantes ó boletín de Betanzos "Rexurdi-
mento".

JEleci'bín no Castro Caldelas ond'estiven cáseque todo o vran
descansando, unha carta de Vde. coas impresiós que recolleu na
Cruña. Non hai que lies dar demasiada importancia a aqui'les Srs.
Confírmamas o irmán • Leuter Gonz. Salgado n-unha carta recen-
te. Xa tina eu tomada a medida de prohibil-a colaboración en "A
Nosa Terra"; non quixen decrarar púbricamente na imprensa o
arredamento da Cruña, e agora xa sería serodio. Fai tempo que
lies estou dicindo ós irmáns da Cruña —Vilar Ponte, Cebreiro e
Calviño— que constituían alí a delegación da I.N.'G. iEstou en du-
das de faguer delegación ou subdelegación do Ferrol.

Quererla sabel-a opinión de Vde. sobre do Boletín "Rexurdi-
mento" coma futuro órgao da I.N.G.

Repítolle eiquí a Vde. a importancia do istante que estamos pa-
sando, e a necesidade d'aproveitalo sobre todo por medio da pro-
paganda. Compre que nos comuniquemos máis a miudo, polo que
lie prego a Vde. e a todol-os irmáns de ehí, que cando un cando
outro, m'escriban dando novas e conta de todo.

¡Escribimos ó irmán Cortón encarregándolle unhas reproducios
de tres augarelas pra NOS... ,

Vicente Risco

Ourense, 12 de outono-1922
Irmán Salvador Mosteiro

Meu querido irmán:
(Dícenme que Vde. se queixou de qu'eu lie non teña respon-

dido a unha carta nin respondido en col de "Rexurdimento". Non
é que lie falle razón de todo. >Foi qu'iste vran paseino todo antr'
Allariz e o Castro Caldelas, e traballando pouco. Xa sabe que foi
unha tempada esceicional pra min... Ademáis, a segunda carta que
Vde. di que m'escribíu, nona recibín. Por todo isto, ten Vde. que
me perdoar, en gracia ás razós que lie pono, e a que dend'agora
xa non vai ser así.

Non somentes non me disgusta en nada "Rexurdimento", se-
nón que me parece moi ben, e doulle o meu paraban, e desexo que
siga e que teña moita vida, e pra il ofrézolle a miña axuda e a
de todol-os irmáns d'Ourense, e ademáis voülle dicir as ideias que
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teño en col d'il, algunha das que —xa lie direi cal é— non é miña,
mais eu coma si o fora a acollín.

En pirmeiro lugar, non me parece ben a ideia que teñen de
faguel-o mensual. Coido que sería millor que seguirá sendo quin-
cenal, anque non aumentase as páxinas pol-o d'agora, nin creio
que sexa necesario millorar moito a presentación, senón máis ben
atender ó contido! Esto, si. as posibilidades o premiten; podendo
ser, debería seguir sendo quincenal, de non faguelo semanal. Elo
ven ben pra outra cousa que He direi.

Logo, paréceme ben, e débese conservar, o tono local e comar-
cal que ten un>ha parte do iboletín, ó menos pol-o d'agora, e aínda
pra sempre. En isto poden meter tamén algo d'erudición en col
do país, en forma amena e que chame pol-os que leen.

A ideia que me foi suxerida é a de que, dado como están os
da ¡Cruña, e o número grande d'irmáns afiliados á I.N.G. que s'es-
tán dando de baixa en "A Nosa Terra", d'eiquí que "Rexurdi-
mento" podería ehegar a sustituir á "A Nosa Terra". ¿Qué lie
parece a Vde.?

Pra e'lo teriamos que faguerlle cartel e propaganda. Esto fa-
ríase. Por primeira providencia, e aínda que a cousa non chegue
a tal punto, eu vou falar de "Rexurdimento" na Zarpa n-unha das
miñas prosas. Logo, eu recomendarei a todos lie manden orixi-
naes. Pra isto ten Vde. que me dicir a quen debo dirixilos a Be-
tanzos, ou si líos mando a Vde. Tamén, si Vde. quer, lie podo
mandal-os tacos con dibuxos do Castelao pubricados en NOS, OS
que desde logo están á sua disposición. Qué He parece de putoricar
cousiñas moi sinxélas de vulgarización á moderna de cousas d'edu-
cación nazonalista, coma celtismo, literatura, estorias, arte galega,
grandes figuTas do nazonalismo de todol-os países, economía, di-
reito, etc. De todo isto lie podo proporcionar, e .pódoll'encher duas
pequeñas seiciós en cada número, qu'antras duas. leven duas ou
tres columnas... En fin, toda a axuda que vostede queira, conté
con ela, así como o traballo de suscriciós, e pra dar a coñecer
o boletín.

Compre tamén mételo e acredítalo ñas sociedades agrarias to-
das de Galicia. Aparte (mándo'H'un avance de lista d'algúns de
Pontevedra que son as que n-iste istante teño a man. Eu pedirei
pra que me compreten coas señas de todos.

Achámonos no millor istante. A ideia vai cundindo. Iste serán
falaba eu c'un meu compañeiro valencián que hai un ano qu'está
eiquí e asombrábase dos progresos que a ideia fai ñas xentes nis-
tes mesmos días, cousa que non pasaba cando il chegou... Compre
ápricármonos todos pra aproveitar iste istante doado e faguermos
urina propaganda intensa. Nos estamos tirando milleiros de follas
pro campo, pra espallar en .grande escala. O "NOS" vai coller unha
gran vida, e "Céltiga" fai un'ha propaganda enorme e véndese moi-
to. Un olio de vidro está sendo eiquí un 'gran éisitó de librería.

En Santiago, a Irmandade estase reorgaizando limpa de todo,
forte e xurdia. No Ferrol van moi toen e por todas partes xurden
su'bdelegaciós. 'Logo iremos dar conferencias ás agrarias de Ponte-
vedra; e logo recorreremos as d'Ourense...

Vicente Risco
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Ourense, 14-Outubro-1922

Querido Fermín: Supoño xa no teu poder urtha do Xefe fa-
lando de varios asuntos e antr'eles o de "Rexurdimento" que é
unha cousa de moita importancia.

En vista do que pasa eos da Gruña estamos dispostos a reven-
talos en todo o que se poida e pra escomenzare irnos ver si con-
querimos sustituir "A Nosa Terra" pol-o de Betanzos xa que é o
máis doado de faguer.

Precura conquerir toaixas e darvos todos (incruíndome a min)
na "A Nosa Terra" e suscribírmonos ó "Rexurdimento" axudán-
doo ademáis en todo o que se poida, inda que haxa que faguer
un esforzó.

Ista máis que pra ti é pro Mosteiro, pro como non sei si vive
no mesmo sitio que o ano pasado, non Ha dirixo a il. Dime as
suas señas. •

Preourar que de Betanzos manden eiquí números pra propa-
ganda a ver si se consiguen suscriciós. Poden mandarinos a min
si é que o fan antes do mes que ven que será cando me vaia pra
isa. Cumpría que fixeran un bon número pra que á xente lie guste
e non estaría mal mandaran carteles-anuncios si pode ser.

Hai que faguer d'iste xornal o órgao da I.N.G. como "A Nosa
Terra" viña sendo e quere selo da I. da F. e moito millor feito.-

(Eiquí estamos dispostos a todo como veriades pol-as cartas do
Vicente de xeito que dos de Betanzos depende o demáis.

Diráselle isto a Castelaó, Quintanilla, etc.. pra que todos con-
tribuían cada un co seu, e fagan propaganda e incruso así que se
vexa o que se fái pódese recomendal-o ás 'Delegados coma órgao
da I.N.G. pra que o traballen e axuden.

Aparte d'isto, 'temos que precurar matar a outra pra o cal de-
bemos de faguerlle todal-as baixas que se poda.

Non deixes isto de man.
A colaboración xa está prohibida ós irmáns da I.N.G. e circu-

laránse as ordes, coma xa se fixo ós do Ferrol respondendo ón
oficio d'i'les.

Irnos ver quen ten máis forza e si se poidera acabar co-iles
millor. Á Causa He compría que os esmagáramos e irnos ponernos
a elo. ,

Do demáis xa non vos digo nada pois vos falou d'abondo o
Risco.

Eiquí estase traballando e hai moito entusiasmo. Hai que reor-
ganizar .ben o de Madrid.

Estanse faguendo carteles de "NOS" a tres cores e mandaránse
tamén ehí, en canto estén feitos...

M. Piñeiro

Madrid, 23-VII-23
Querido irmao e amigo:

Por as miñas maos ten pasado unha carta de adhesión ao noso
Consélleirp Supremo que está recolleitando as firmas de todol-os
Conselleiros de Delegacións {que por, certo puden comprobar a
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eisistenza de 21, número total dos grupos nazonalistas que actual-
mente componen a "Irmandade Nazonalista"). Iste documento que
eu firmei en nome da de Madrid é dirixido pol-o Comité d'Or-
gaización nomeado na Cruña coa intención de que chegue ao noso
Oonselleiro Vicente Risco, como proba de disciprina, logo de per-
correr todal-as Delegados e Subdelegados nazonalistas que venen
postas ao marxe. O documento remata con istas verbas: "Todos
pra un e un pra todos; e un e todas c'o pensamento e o curazón
postos no progreso e na 'líberdade da Terra, escravizada e cons-
centes sempre da nosa persoalidade nacional". E en nota aparte
di: "Daráselle valor oficial a iste documento en canto chegue ó
poder do Consellei'ro Supremo, avalorándo-o co'a sua firma e o
selo da Xefatura Suprema. Ó mesmo tempo acusará recibo d'il ó
Comité d'Orgaización ¡Terra Ceibe!". Eu atopei ista ideia mui sim-
pática. *

Antronte recibín.novas dos d'Habana con unha carta pra ti que
ch'envío e outra do "Comité R. Arredista" que leras ao teu regre-
so pois por seré interesante non me quero expoñere a que se perda.

Sen máis novedades recibe un saúdo agarimoso con unha forte
aperta do

Luis Cortón do Arroyo

Sr. D. Fermín F. Penzol
Madrid '

Meu distinto Sr.: Ohegou ó meu poder a sua carta data 30 d'
Abril derradeiro, e contestando ó que vosté me pregunta podo de-
cirlle que non sei qu'axa niñún xornal esquirto na nosa doce lin-
gua, nin mesmo libro.

Os gallegos emigrados, teñen na sua lembranza o recordó da
térra onde naceron, pro no' intre non sinten a falla de falar no seu
idioma, e de espallalo por onde podían, porque isto é dun orden
ideolóxico que moitos non enxergan; algúns hai que abranguen
canto isto siñifica, pro outros eren que con cantar alalás e bailar
a muiñeira e contar catro pullas en gallego, xa se 'fizo galleguismo.

(E por iso que, inda toen axa eiquí enriba de 100.000 gallegos
non se pudo hastra o de agora chegar ó que vosté pergunta. Us
olían de falar co acento criollo pra non semellar gallegos; outros
din que son gallegos pro que diñantes son españois e teñen de fa-
lar castelán; e outros que soilo teiman en cultivar o que nos pon
en redículo, pois fica un fato de homes que esmorece de xenreira
sin poder faguer cousa de xeito.

Deséxolle moita sorte ñas suas propagandas patrióticas pra er-
guer y espallar a nosa lingua y-ogallá poidamos perto doarlle á
nosa térra a persoalidade que lie... o centralismo noxento cau-
sante da mor parte das nosas disgracias.

Fólgome ofrecerlle a miña cativa persoa pra canto quixer e coa
miña fonda lembranza prá nosa térra vaille urina aperta de irmán
que o saúda co mor agarimo.

Farruco Lamas

NOTA: Esta carta non ten data. Está escrita nun papel comercial da
"Pensión Lamas" e no lugar da data só figura o texto impreso: Buenos
Aires... de 191...
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3-IX-24

Querido irmán Penzol: Nantronte falei con José Ramón que
me veu a ver ao Museo, e díxome que tina falado contigo en Pon-
ferrada e que ti lie encarregaras de me pedir a min un'has liñas,
anque fosen de esmola, pra suplir no posíbele o teu illamento e
a tua lalla de conversa.

Tés d'abondo razós pra me eisixire esta miña formalidade, e
eu recoñezo que estiven nestes días un pouco preguiceiro. A grave
doenza do meu curmán Viqueira, que nos ten tido a todos, du-
rante o mes findo, atentos á sua enfermedade; logo, a saída pre-
cipitada do meu tío pra A Lagoa e Santiago en procura dun espe-
cialista que o operase; os temores do triste desenlace, finalmente
confirmado, son todos eles 'motivo, anque non disculpa de peso pra
xustificarme.

E agora que che falo de Viqueira dareiche algúns detalles da
sua morte, pois ti supoño non sabrás máis que do acontecimento
tal como apareceu a noticia nos xornaes.

Levaba xa doente perto de dous meses, mais dende • mediados
do mes de agosto, un forte ataque de euremia, complicado con o
riñon e a parte deble da perna, deulle un caráuter de extrema
gravedade á sua doenza, e ouase dende ese momento os médicos
que foron chamados da Cruña e Santiago virón que a cousa era
mortal. Fíxoselle a operación xa sin confianza ningun¡ha, pol-o
estado delicado en que se atopatoa, pero coma o único recurso que
o podía salvar. Pareceu con elo experimentar unha pequeña rne-
lloría, mais todas as esperanzas caíron por térra na noite do 28
en que deixaba de eisistir. .

Como ves desaparece deste xeito, na sua mellor edade, outra
das figuras máis representativas nestes tempos, do nacionalismo e
da cultura galega; a de maior autoridade sin dúbida algunha fora
das fronteiras da Terra.

Da Cruña escrebeume Casas en nome dos irmáns de alí, e con-
tándome detalles do seu enterro que parece foi emocionante por
o que sabemos ademáis pola familia.

Cuase de noite, e apesar de chuiva, unha enorme procesión de
labregos e aldeáns da Lagoa e San Fiz levando diante un crucifixo,
acompañaron o cadaleito deica o cimiterio civil de Ouces. Esto
sin contar as muitas representaciós que viñeron da Cruña e un
numeroso grupo dos da Irmandade da Fala, que cubriron a caixa
durante todo o camino co'a toandeira galega. Logo no cemitério
dixo Lugrís un'has verbas e os da Irmandade lie ofrendaron unha
coroa de flores.

Vexo que o José Ramón púxoche ao tanto da carta de Ribas,
como é cousa algo complicada e longa de contar, déla che falarei
despacio outro día. En resume non foi máis que isto: Ao desapa-
recer a "Correspondencia de España", Fernández Mato, por me-
diación de outro amigo, ofreceulle o posto de Redaitor-Xefe do
"Povo Gallego". El impuxo as suas condiciós que lie foron acei-
tadas nun telegrama que me ensiñou a min, pero ao chegar a Vigo
parece ser que atopouse con que o posto estaba xa. ocupado por
Montes. E xa non tiven máis noticias.
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Oa Causa teño boas impresiós e novas esperanzas. Parece que
se ten producido en todos (¡xa era ternpo!) un'ha pequeña sacu-
dida de esprito e xa se anuncia a reaparición da nosa querida re-
vista "Nos" imprentada na Cruña e de unha nova noveliña men-
sual "Libredón" que sairá en Santiago. En troques os de "Lar"
non dan siñais de vida.

Ohe darei outro día a miña opinión encol da carta do Leuter.
Agora só quero dicirte que o meu irmán Enrique sairá mañán 4
ou no 5 pra Galicia por asuntos de librería e en viaxe de recreo
aproveitando as suas vacaciós.

Non deixes de sair á estación.
Recibe unha forte aperta do teu irmán e amigo

Cortón (Lois)

1 de Nadal de 1924
Pra Fermín Penzol

Moi querido amigo e irmán: Non respondín á tua denantes por
ter estado doente. Foi un pouco de gripe, pro xa pasou.

Celebro infinito que voltedes a xuntarvos. A todos unha forte
aperta e un garimoso ¡Terra a Nosa!

A carta que recibíu Cortinas é a mesma que recibín n'Ourense.
Respondeulle Risco. Eu non puiden fírmala nin sei o que di por
non poder ver ó Risco en Quereño á volta de. Salamanca polo mal
tempo.

¿Qué pensó? O que ti, o que pensan todol-os bos: é perciso
reorgaizarnos, sexa como sexa.. O millor paréceme, por mor das
circunstancias, costituirnos en asociación segreda, firmando un
compromiso individual e con un Xefe enérxico e que todos debe-
mos obedecer, sobrepoñendo o Ideal a todol-os persoalismos, orixen
e causa da nosa situación autual. I-o que non queira iso que fi-
que donde está.

Prestar a nosa axuda económica e literaria a todalas publica-
cións galegas.

D'isto somentes deben ser sabedores aquilas persoas de verda-
deira confianza. Sei que hai moito medo que en parte está xusti-
ficado pola vixilancia a que estamos sometidos. A mediados d'este
estarei n'Ourense e podía ser que a primeiros de xaneiro un de
nos vaia a Vigo, Pontevedra e máis Santiago pra falar con todos
e ohegar a un acordó. Eu contó con vos pra todo o dito? Pensó
que sí.

Sempre que d'isto fales a alguén, pénsao denantes, e si escri-
bes recoméndalle o que eu te recomendó (non por medo, sinón
por ben da causa): queimar as cartas.

Ben. Agora pídovos, como irmán, prestedes axuda á "A Nosa
Terra" (única pubricación que eisiste) no senso que máis arriba
deixo dito. Nos estamos mandando un peso mensual e dende agora
terá colaboración constante. Sei que andan mal dé cartos e de co-
laboración...

Leuter
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Machagai (Chaco Arxentino), 18-XII-1924

Irmao Fermín Fernández Penzol
Madrid

Distinto irmao: Moi tarde chegou a sua ó meu poder, e moito
máis tardei eu en contestarlla. A causa íoi a seguinte: cando re-
cibín a sua, moi estimada, deixárase de publicar "Terra" que mo-
rreu, dunha parte por falla de colaiboración dos nosos irmaos da
Terra —quedan a salvo desto o irmao Xu'lio Prieto e o Florentino
López Cuevillas, que en tódolos momentos nos prestaron a sua
axuda— e de outra parte a indifrenza dos galegos d'América, que
son unüa caiamidade e non prestaron ausolutamente axuda nin-
gunha e chámollé axuda niste. caso ao pagar as suscriciós; poucos,
moi poucos foron os que o fixeron, unha pena, fícanos o consolo
de que a inteieutualidade arxentina se ocupou de nos e do galego.

Agora ben, eu tina o propósito de sácala novamentes, esquir-
•binlles aos que podían colaborar e non recibín carta algunha. Te-
ñen medo, eu compréndoo, mais debían de valerse de algún me-
dio. Eu hoxe síntome • arredista completamente, estou en relación
eos arredistas cata'láns de Francia e d'aquí e xa que a nosa Patria
seica sigue durmindo, estou disposto a dar o meu sangue pola li-
bertade de Catatonía porque coido que así espertará a nosa Terra,
e será un longo adianto.

Como eu non vivo en Bós Aires que ando viaxando polo norte
da República polas zonas algodoneira e de bosques adieándome ao
acopio de coiros, a'lgodós, prumas e demáis, ibaixo de tarde en
tarde á Capital e isto é o que me fai estar quedo aínda; mais teño
o proieuto de sacar unha revista trimestral do tamaño dun libro,
e si non colaboran os da Terra publicar as obras crásicas galegas
non coñecidas ou pouco coñecidas, pra o que tam'én preciso axuda
dos de ahí, mais xa non é tan direutamente nin de compromiso, e
coido que accederán a isto que sería trábállo únicamente de indi-
car as obras e eu pagaríalle os gastos e demáis traballos de con-
querilas. - .

Si ahí houtoese algún movimento non deixen de avisarme e con-
tar conmigo pra todo. Son probé mais o pouco que teño da Terra
é, e o día que a Causa o precise pra ela.vai, ademáis aquí podo
conquerir, anque poucos, algúns cartos.

. Nada máis, unha forte aperta do seu! toó irmán na Santa Causa
da Terra.

Ramiro Isla Couto
TERRA A NOSAÜ . . . . .

Ourense, 30-Xaneiro-1925

Amigo Penzol: No meu poder a tua derradeira que recibín
n'Ourense, donde me atopo pra non voltar xa a Villar.

O viaxe de que te tina falado nono fixen por moitas xazós:
Unha d'elas, a principal, porque o Estado non me pagou hastra
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nunciar ó cárrego; sei, ademáis, que tina mentes de o faguer na
p'rimeira xuntanza que se celebre.

Mais, e isto é o que non dixen alí, 'hastra que punto nos con-
viría o cambio de xefatura? Non será un perxuicio prá Causa?
Fíxate que ista ten que levar unha nova orientación; que maná
o noso arredamento político non pode susistir, e que pra iso non
temos forza, que é. ¡preciso: adequirir sexa como sexa. Hase vistir
o zorro de galiña pro sempre queda o perigro de que logo, prefira
quedar ó quente do curral. D'iso temos visto moito. E n'isto res-
pondo que Risco é unha garantía. E.aínda máis. Soupen 'hoxe por
boa tinta qu'entre os agrarios xógase o nome de Risco prá sua
xefatura. Non sei cales serán os resultados. Mais, sabendo como
il pensa, e conocendo a sua teoría sobre o agrarismo, como cono-
cen e saben, non é iso dunha gran importancia?

Podia ser que coides ista unha herexía: pensó que Risco debía
seguir na Diputación. Si non poder ser,, espulsémolo coma nazo-
nalistá, que il hastra iso consentiría pola Causa, pol-o noso trunfo.
A primeiros de ano quixo dimitir i-eu pidinlle non-o figuera has-
tra máis adiante.

Agardo con impaciencia a tua resposta, que será o sentir de
todol-os irmáns d'esa. Non esquecias, como xa deixo dito, somé-
tome ó que acordedes, inda que coido non estou moi descaminado.

* i

Tede coidado, cando vos dirixades ó Seminario non-o- fágades
no senso nazonalista; pódelles costar un serio disgusto. Ten ne-
migos moi .fortes. Non íai moito un catedrático, o Sr. Bustamante,
fíxolle moita campaña e están á caza da primeira ocasión...

Leuter

PRÁ- MOCEDADE NAZONALISTA DO SEMINARIO D'ESTUDOS GALEGOS

Queridos irmaos: A vos nos diriximos, somos un fato de rapa-
ces que desde fai anos ven sostendo decote a bandeira da Santa
Causa n-istás térras, n-agardanza que acolleredes co agarimo istas
sinceiras liñas inspiradas no degoiro d'un deber.

Ollade... O que tanto trabadlo costou, o que tantas ledicias nos
deu, o que nos coida'bamos tina fortes raigames, pol-o chao caíron
como sinxeliñas follas guindadas pol-o furacán... ¡Só a lembranza!

Laiámonos acorados... Aos nosos laios de carraxe e xenreira,
só chegaron como xustiíicante do sucedido istas verbas... Se non
pode faguer nada... Hai que agardar tempos millores...

Sentindo o Ideal co-isa rebeldía que somentes aniña ñas almas'
mozas, sin lixos ni-n cobizas, non podíamos acougar con verbas
valeiras de todo azo. baril.

E orgaizamonos, co nome de "Mocedade Céltiga", coidando en
todo tempo se pode faguer algo, que é de. necesidade seipamos
quenes somos, onde nos atopamos, pra cando cheguen ises tempos
millores.

Os nosos principas fís son:
1.° Xuntar, orgaizar, á mocedade nazonalista da Terra e vel-o
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xeito de fundar en San Tiago un grupo escolleito que se pona ao
frente d'ela.

(Fixádevos que todo o conquerido pol-os cátalas xurdíu do
Centro Escolar catalanista, orgaizado por Prat de la Riba cando
era estudante e que d'el saíron case que todol-os persoeiros que
hoxe ten o catalanismo).

2.°. Espallar a sementé do Ideal (verbas de !Vilar Ponte) no
corazón dos mozos que "aínda non teñen voto" e na i-alma virxe
dos nenos que ''han tardare moitos anos en telo".

3.° Axudar en todol-os ordes ao Sem. d'Est. Gal., xuntoiro de
homes que soñan n-un porvir lonxano da Patria, vieiro lumioso
d'unha mocedade d'estrelas que traballa capacitándose pr'á loita
do aléh.

E lerwbrámonos de vosoutros, dos que no seo de ese Sem. d'Est.
Gal. vides a cotío dando mostras de fe nazonalista. Por si nos que-
redes axudar na meirande ofrenda que n-estora podemos faguer
ao noso meirande amor: Galiza.

(A de xuntar a sua mocedade, hoxe illada, nunha apreixada
irmandade).

'De vosoutros e da Causa.

Firman: Fermín F. Penzol, Jesús Carracedo, Lois Cortinas, Lois
Cortón, Ramón Rodríguez.

• • ' • • • Xaneiro de 1925

PRA A "MOCEDADE CÉLTIGA" DE MADRIDE

Irrñaos:
As vosas verbas xurdias fono un novo azo pra os nosos traba-

llos e un pulo novo prás nosas arelas de redenzón.
Ben coidábamos .que o noso cativo esforzó tifia de seré insos-

peitadamente fecundo nos ga'legos bós e xenerosos. Con ledicia
acollemos as vosas novas e regraciámol-os vosos ofrecimentos.

O Seminario iben facendo un labor calado pol-o rexurdknento
da Ideia e, hoxe máis que ningures, fai falla o seguimento da sua
vontade, enxebre sempre e do máis outo galeguismo.

(Emporiso fai falla tamén que os gallegos, siguindo o voso
eixempro, se xungan carón seu pra ateigar as areolas que sinte.

Quere unha Universidade tal que a soñara Viqueira: froitosa
e galega.

Quere unha cultura galega ceibementes desenrolada.
Quere leval-a nosa cencia por vieiros afastados dos que ata

agora segúínose. .'
E nos, os escolares composteláns, que sentimos o que vos sen-

tides, os que estamos xunguidos por un sagro xuramento de amor
á Terra guidamos a ourentazón do noso centro cara a Causa pra
que, cando os tempos sexan chegados, topen moligado o chan das
i-almas e verdescente o piñeiro das sagras revoltas.

A nosa orgaizazón está perto de escomenzar e, cando os requi-
sitos legáis sexan compridos, denantes cicais d'un mes, poderemos
pórnos, xa que eisí o pide a Terra, ó frente da nova mocedade.

Eisí ista vella cibdá compostelán que xa xurde do seu sonó de
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pedra vó'ltará a seré o peito afervoado dos movimentos redentores.
Nos percuraremos chegare ás i-almas sinxelas que os vezos

antigos non poideron abranguer e xuntar os vellos valores na
quentura do amor á Terra i-estefrexer o chan de Gael nun berro
baril de libertade.

Irmaos: canto eiquí fagamos por encher os vosos degaros —que
son os nosos— serávos dito; cuidamos que cedo tornará a erguerse
o guindado e que enriba dos sartegos do Apostólo e da Nai Rosalía
escintilará a estrela da libertade que apreixe ós irmaos todos da
Santa Galiza.

' 'Firmado por: Fermín Bouza Brey, Julio Cordal Carús, F. Bal-
boa, Ramón Martínez López, Xavier Pardo, José Filgueira Valver-
de, Joaquín Sobrino, Julián M. Magariños Negreira, Lois Tobío
Fernández.

1925

23-febreiro-1925

Querido amigo e irmán Leuter: Eí che mando a nosa resposta
á vosa nota. Ademáis da nosa iniciativa hai outras duas, a do
grupo de Viveiro que ten os olios postos n-antiga "I.N.G." e a da
Irmandade da Fala que quer xuntar a tódolos nazonalistas, non
sei como, pois a única notiza que temos é de que onte tina lugar
na 'Cruña unha xuntanza pra tratar d'elo.

Ningunha d'elas aseméllase á nosa. Nos traballamos por orgai-
zar unha mocedade independencista, que non teña necesidade de
xefes senón de mestres, que trabadle pra se capacitar e poder por
o día de mañán o seu grao de área na creación dunha cultura
arredistamente galega...

F. Penzol

PRA O GRUPO NAZONALISTA DE OURENSE

Respondendo aos puntos dé vista da vosa nota derradeira, cuio
senso íntegro o irmao Salgado nos comunicou, nos crémonos obri-
gados a concretar máis, pra faguer desaparecer calquer trabuca-
mentó de interpretación, os fis que nos propomos ao agrupar
n-un¡ha orgaización disciplinada á mocedade nazonalista de Galiza.

Conipre ter en conta que a nosa iniciativa se non asemella a
ningunha outra, e que nos diriximos non ao Seminario d'Estudos
Galegós, senón aos rapaces nazonalistas do Seminario.

O noso fin principal e cuase único n-estas datas anormaes por-
que estamos pasando, é o de apreixoar nun bloque rexo toda a
mocedade nazonalista de Galiza e evitar d'este xeito a sua disgre-
gación ou disolución total como valor moral futuro, unificándoa
n-unha acción común pra que no dia de mañán s'atope aínda en
pé a única forza positiva con que conta pra o porvir Galiza e a
única espranza aínda viva pra levar a cabo a nosa obra redentora.
. • A plausíbel e animosa labor d'algús rapaces do Seminario, su-
xeriunos esta ideia e a iles fómola propór.
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Tencionamos pois: constituir en Compostela a carón da Uni-
versidade e do Seminario d'Estudos Galegos, unha "Mocedade"
con local e c'un órgao de publicidade, sostida por todol-os rapaces
nazonalistas espallados pol-a Terra e por fora d'ela, e que alenté
e dé azos ao labor de • cultura galega xa escomenzado pol-o Semi-
nario e sexa vieiro aloumiñador dos "que inda non teñen voto"
e dos que "tardarán moitos anos en telo".

•De non seré así, nos desestiremos dos nosos propósitos, pois
non nos achamos capacitados nin con autoridade d'abondo pra ou-
tra labore.

Mocedade Céltiga .

Betanzos, marzal 21 do 1925
Querido Penzol:

N'é verdade que é unha vergoña non faguer nada?
O outro día houbo unha xuntanza na ¡Cruña da que He din no-

ticia ao Cortón nunha postal, pero como non sei si satoeredes algo"
encol disto direiche que foi un intento de unión das Irmandades
da Fala e da I.N.G.; pénsamento que íai tenipo- teñen no miólo os
da ¡Cruña. A xuntanza fracasou e non chegou siquera a celebrase,
e o Cortinas que foi alé veu admirado da forza da Irmandade pois
houbo unha señora ou un siñor que deixou en herencia unha casa
que renda sesenta duros ao mes (casa que inda disfrutará pelo
d'agora en usuíruto unha irmán do dito señor) e ademáis había
telegramas de Cataluña e de Euzkadi que íalaban da Triple Alianza.

O Cortinas tamén faloume de que entre cinco a peso, por mes
e por ibarba, estábades facendo un fondo. Eu intentei faguer a I.N.G.
de Betanzos mais hai que refaguela de novo pois nos (Estatutos das
Irmandades da Fala, que foron os únicos que rixeron ihastra o de
agora teríanse que faguer modificaciós. ¡E xa que falo disto heiche
decire que tamén procurei indagar si a primitiva Irmandade da
Fala de Betanzos continuaba existente no Rexistro do Gobernó
Civil pois de seré así tería un conselleiro ela sola no Concello de
Betanzos; e inda que eu nunca fun partidario da orientación polí-
tica, xa que viña tan a man n'era bon deixar marchal-a ocasión.

Pois eu non fun á xuntanza citada, da Cruña, por duas razós:
a primeira porque sopuxen que non virían os da I.N.G. (Risco,
Castelao e compaña) y en consideróme afiliado a ela inda que non
sei si existe; e a segunda porque a convocatoria tina pouco de
atractiva, pois sin daré razón do que iba ser ouxeto da reunión
nin cousa algunha, viña a concluiré que eles pagarían o hotel e
apurando pra que foramos e nada máis.

'Precisamente istes días anda polos xornais a custión da Man-
comunidade catalana e do Estatuto provincial. Eu como non leo
os boletís non me entero de nada, e inda que a cousa é de impor-
tancia secundaria pode que teña repercusión na nosa opinión; non
hai que esquecer que hai aquelo de que "acción é igual e contraria
á reacción" e todo o que iles fagan ¡apuradamente! non é máis
que botarlle leña ó lume. Máis de lamentar é a morte do Arce-
bispo de Compostela que de continuare na Sede inda pode que ti-
vera grande impulso o galeguismo. Con motivo da chegada a Es-
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paña do Equipo Nacional Argentino de foot-ball o Debate de Ma-
drid dixo que si os equipos de provincias non debían xogar eos
nacionales porque era desprestixiar o íoot-ball español; e os pe-
riódicos da Cruña todos indignados contestaron defendéndose e po-
ñendo verdes ós madrileños e a Madrid e seique hastra He cha-
maban imbéciles o cual íoi comentado e secundado pelo público,
e inda que sea respecto ó foot-ball é ista unha manifestazón na
que non cabe dúbida que se maniíesta o sentimento popular que
ó meu xuicio está hoxe máis que nunca ó noso lado. E xa que me
dou agora polos tooletís, o outro día caeu ñas miñas más un nú-
mero de Galicia de Vigo e alédoume moito ver que nun xornal
tan toon (co que ningún da Cruña se pode comparar) houbese un'ha
caricatura de Castelao co pé en gaiego, un comentario de Risco ó
derradeiro traballo novelísteco de Correa Calderón tamén en ga-
lego, e inda outro traballo sobre nazonalismo, mais, iste en cas-
telán.

Como agora estudio oito 'horas ó día non teño noticias nin tem-
po pra escribir e esta é a razón porque ista carta comenzeina fai
moitos días e inda a íino hoxe.

Unha aperta cordial do teu toon amigo
Joaquín Peña

Abril 7/925.

'Cúrense, 22-111-25

- Amigo Penzol: Fai un istante que recibín a tua e non me de-
moro en respondel-a, pois de tardar algo máis é moi fácil" m'es-
queza, cousa que me acontece con moita frecuencia.-

Moitas gracias pol-as aclarados que me fas na tua derradeira.
Agardo non teñas pensado que ó inquirir que o figueras, me mo-
veu outra cousa que o desconocemento das ditas verbas.

Respeuto ó do Risco nada hei de decir. Agora toen. Conven non
esquezas que a miña carta é somentes miña, e que polo tanto non
están acertadas as tuas verbas ó decir que "sé deixe de xe>faturas",
posto que ise era i-é o seu desexo. Non pensó sexa perciso insistir
sobre isto. E si é verdade que a tua dame pé pra unha longa res-
posta, non-o hei de faguer por unha razón somentes: os traballos
que tedes comenzado. De ningunha maneira quixera ser un atran-
co no camino por vos comenzado. Quedo n'unha veirá en agarda
de qué me chamedes a formar como o de sernpre, disposto a obrar
óbedecendo. Non esquezo que por todo i-ante todo son gaiego arre-
dista.

A todos untia forte aperta. Teu decote.
Leuter

23-VIII-25

Querido amigo e irmao: Ahí polo día 8 ou 9 mandeiche os "ex-
traordinarios" dedicados ó 'Día de Galicia polo "Pueblo Gallego",
"La Región" e o "Faro". Supoño que os terás recibido.
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As aclaraciós que na tua me das deixáronme moi satisfeito e
fixéronme ver claro o artigo de Vilar Ponte. A miña xenreira pra
este xornalista xa sabes como naceu (un mal proceder n'unha
cuestión que, deixando á veira o lado persoal, tina algo que ver
coa Causa); pro xa acabou dende agora. Cando ti sales fiador da
sua boa fe nazonalista, xa se pode crér n'esa boa fe, i-esto é o.
principal; o demáis é-"pecata minuta". Farasme a xusticia de apre-
ciar que non digo esto por gabarte. Deixando a un lado outras
consideraciós, estou verdadeiramente ademirado de cuanto sabes
d'estas cousas; non parece sinón que te propuxeches recoller datos
pra facer algún día a historia do movamento nazonalista, obra
esta, por certo, ben interesante, pra deprender a separar as per-
soas das ideas, pois o trafoucainento das duas cousas paréceme que
ten sido causa de constantes erros.

¡Estamos de acordó encol da necesidade de un partido ou mo-
cedade autonomista. Eu non tina ouvido. falar de ise intento de
"mocedade liberal autonomista" mais paréceme de" unha grande
oportunidade, sobre todo porque podería servir pra dirixir por un
vieiro galeguista (que xa sería algo) ós liberales todos da nosa
Terra, que teñen que estar arelantes de moverse n'estes tempos
de tan fonda crisis prá Libertade, como feito e hastra como con-
ceuto.

Agora ben. Eu pensó —con pesar— que esta orgaización é prái-
ticamente imposíbel ou, polo menos, moi difícil; e todo por esa
maldecida confusión antre as ideas e as perseas. Porque o "liberal-
autonomista" tipo paréceme difícil de atopar; os que abundan son
os liberales-nazonalistas,' con ese conceuto de nazonalismo ence-
rrado ñas liñas d'esa folla da Mocedade Céltiga, que é o meu "na-
zonalismo" {nazonalismo doutrinario, cultural). Cecais. os únicos
liberales autonomistas' son os que non son nin unha cousa nin ou-
tra, ou sea, os desacreditados, os tales M... e P... e demáis pan-
dillas. Si son estes os que orgaizan, naide os seguirá, porque naide
debe seguilos. E os antros, os nazonalistas, óu se contentan con
ser nazonalistas "pasivos" nada máis, ou queren acercarse á rea-
lidade (pra véncela, pra domínala ó seu pensamento, non pra dei-
xarse luxar por ela)1; pro o caso é que estes segundos non se mo-
ven tampouco, e cecais non se moven porque temen que os xuz-
guen o mesmo que ós P... e Compañía. Fai falla unha fórmula, e
a min ocúrreseme, de momento, que poidera ser esta: de un lado
os nazonalistas todos, entre eles, si os hai, os nazonalistas a secas,
con orgaismo parecido ó do Seminario —que poidera ser o "Se-
minario" mesmo—; e de óutro lado, os nazonalistas liberales ou
realistas, con un "programa" liberal-autonomista, que sería. pro-
grama mínimo no orden político (non pra buscar, axiña, diputados)
e bandeira pra enrolar a todos os sinceiros amantes da Libertade,
candidatos, cecais, a nazonalistas puros.

'Fálame d'esto, pois ti has de ter un criterio máis seguro. ¿Vi-
ches o primeiro número da 2.a tempada de "Nos"? ¿Saíu xa o bo-
letín de Vilar Ponte?

Unha aperta forte de
Cerdeiriña
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Un balcón da Casa de Castropol, ao que-tantas veces se asomou o bibliófilo
para contemplar esta paisaxe



Unha vista da ría fle Riaadeo, coa vila tan
ao fondo

querida por Fermín Penzol,



16-IX-25
Sr. Fermín Fdz. Penzol. Ponferrada

Querido amigo Penzol: Finando xa o vran e temendo que haxas
rematado a tua tempada.de vacados, respondo á letra que tive-
ches a atenzón de me escrever o 28-VTI. .

lAgradecín as noticias mineiras que, pol-o que olio son de pa-
rálisis compre ta.

O irmao Paz Andrade me mandou as adxuntas follas. Inda que
té supóño en correspondenza con il, déixoche-as por si atopas sus-
critorés de aiciós entre os nosos'amigos. Eu non poso faguel-o pois
salirei de contado para Francia a donde che prego me mandes no-
ticias de vosas xuntanzas de este invernó.

Paz Andrade me di que lie comunique o que pensamos sobor
do novo partido liberal-autonomista en farmazón. Xa satoes que
miñas opiniós políticas están valeiras de valor que non sexa o
muito subxetivo valor dado pel-o criterio individual. En tertulia
de amigos, tomando café, cada un ten o direito de expor as suas
opiniós sobor todo o divino y-o humano. É uñ'ha das expansiós
propias vda amizade e máis un estimulante do esprito. Pero non
quero responder nada ao director de "Galicia". Farás o favor de
encarregarte ti, que eres o eixo do n'oso grupo.

Non-o creerás pero pensó que é esta a hora máis indicada; para
faguer algo en Madrid pol-a causa • galega. ¡Me expricarei na pró-
xima. Tamén .pensó falar disto con Cortón.

O vran foise. As noites son muito frías, mais temos unhas fer-
mosas tardiñas de paseio. Os teatros comezan a atraer púbrico e
verdadeiramentes non dá vontade de sahir agora de 'Madrí, que
voltan das praias as señoras tan ben vestidas, faguendo a lexítima
importazón de modas e perfumes extranxeiros. A iCJorte faime o
efeito d'uniha aldeia de Gástela donde pasara tempadas unha co-
lonia europea. Te non quero cansar máis pol-o d'hoxe, pero non
estés tranquilo. Cando menos penses voltarei a esoreberte •longa-
mente distraindo o teu tempo do estudo das- leises. Umha forte
aperta. •

Jesús Carracedo

A Gruña, 26 d'Outono de 1925 -

Sr. D. Fermín Fernández Penzol

' Querido e distinto irmán: En Viveiro me tiveron detida a sua
carta moitos días. Cando m'a enviaron á Gruña, estaba eu en Lu-
go, onde fora de mantenedor da 'Festa da Poesía Galega e de con-
gresista do Congreso de Economía Galega. Agora, xa con vagar,
doulles resposta ás suas liñas, realmente interesantes. Con tanta
maor razón, canto que hoxe o irmao Mosteiro me dixo que tina
urina carta sua na que facíase relación a min.

Eu, axudado pol-o Cebreiro, tratarei de recadar canto poida do
inesquecente finado Porteiro. E facereino con verdadeiro amore,
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non so pra servir á Causa, senón porque Porteiro por min viñera
ao nacionalismo. Responderá á miña chamada —porque xa antes
se fixera amigo meu debido a unhos favores xornalísticos que me
pedirá— c'unha carta, cuio estrauto pubrico na segunda edición
do meu folleto "Nacionalismo Gallego" que, según sabe, foi o xer-
molo das "Irmandades da 'Fala". O estrauto d'esa carta que din
a lus espresa a primeira manifestación gsleguista de Porteiro. Lo-

.go, tfundou a. "Irmandade"' en Santiago, a segunda das galegas; a
primeira foi a da Cruña, e xa xuntos traballamos sempre deica a
morte —mala morte ruin— nolo levou. As memorias interesantes
que hoxe si vivirá poderla facer colaborando conmigo, encol dos
arrivistas que viñeron a nos cando nos virón en entente cordiale
c'os da L'liga de Cataluña! A nosa intimidade foi fonda e nidia
coma d'irmáns verdadeiros.

Eu conservo moitas cartas particulares suas, que cicai's prami-
tan sacar algo d'elas. iPro o labor de escolma de canto escribíu,
non ha ser moi doado. Anda espallado pol-a "Nosa Terra", "Nor-
oeste" e outros xornaes e 'boletí's. Intentarém'ola con todo. E in-
tentarei unhas liñas miñas encol do Porteiro íntimo. Pedireille
outras ó Quintanilla e ó Risco, como vosté desexa. Buscaremos
tamén retratos ou caricaturas de Porteiro e Viqueira.

Xa veu as declaracións' do Primo encol do réxionali'smo que
xuzga antipatriotismo?' Fixen un artigo encol d'esto pra "Galicia"
de Vigo, que non sei si o autorizará a censura, inda que lie dou
a razón ó ditador sarxento e He denuncio a Academia Gallega, o
Seminario d'Estudos Galegos, os Coros, os •homenaxes a galeguis-
tas e'poetas mortos; coma cousas perigosas porque fomentan o
amore rexional.

Na Festá de Lugo acentuei a nota liberal e antidirectorial. E
sin andaré con arrodeios. Por certo que rne pasou un'ha cousa dina
de ser contada. A tarde,da festa chegou a Lugo.de súpeto o Mar-
tínez Anido. O gobernador, amigo particular meu, ohamoume pra
me perguntare se pensaba falar en estridente^ e en antidirectorial.
Díxenlle que sí. El advertíu entón que mo preguntaba porque tina
desexo de levar á festa a' Martínez Anido pra lie daré máis re-
leve. E eu repuxen: si vai Martínez, non falo. >E non por cobardía,
posto que poderían pasar duas cousas: ou que me mandase calar
ou que se retirara. Ambas de recramo xurdio pra min. Senón por
costarlle un disgusto ó gobernador amigo. Entón prometeume non
levar ó Martínez Anido. E cumpríu a palabra. Todo Lugo se de-
catou d'esto e conquerín, polo mesmo, moitas simpatías e 'algunhas
xenreiras. Falei canto me petou, e falei en galego. Agora invitá-
ronme a duas conferencias: umha en Caldas de Reyes, n'un centro
obreiro e' butra no Liceo d'Artesanos de Pontevedra. Nos dous si-
tios farei propaganda do. noso santo credo. Como fago a cotío nos
xornaes. : ' .

En' troques, non sei cando poderei editar unha obra miña encol-
do nacionalismo, que coido ihabería de ser fecunda, porque vai fei-
ta en xeito evanxélico e mesiánico. Inda que non se nos obrigue
ós nacionalistas a estarmos calados un cuarto de século como di
Primo, algún tempo pasará sin que poidamos esteriorizar radica-
lismos. Más ¡quen sabe! Se non aquí, e con nome suposto, ñas
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Américas habería posibilidade de puibricación. Xa temos que ape-
lar a todo.

Con Risco e 'Losada Diéguez que foron ó Congreso de Lugo,
falei das nosas cousas. O 'Risco está algo atado, porque como son
tan bárbaros os que mandan, teme que o deixen sin ó seu único
medio de vida: a cátedra. O Castelao, polTas suas ataduras á praza
burocrática de Estadística, ocúrrelle cousa semellante. Eu, pol-a
miña parte, D©us sabe que fixen o posibre para seré amaínente
encarcelado ou; desterrado. Cando falo en púbrico censuro o Di-
rectorio. Cando escribo, metade do que escribo, queda no peine do
lápiz ¡bermello.. E ñas crónicas d'América esprésome franca e ru-
damente. " •

O Partido Liberal Autonomista Galego, ou ha ser cousa ben
feita ou non se facerá. Encol d'esto tamén carabiei impresiós co
Risco. Camino, no respeitive a eso, con pés de promo, inda que
centos de rapaces me esperan pra que o constituíamos axiña.

Xa sabe da morte do probo D. Florencio Vaamonde, home todo
enxebre, ateigadó de cultura, bó coma o ibó pan, que a min que-
ríame co'a i-alma. Morreu dinamente:' ¿endo, ou facendo lér, a
sua derradeira obra inédita, ünha noveliña galega nomeada An-
xélhca. • - -v

(Meu inmán Ramón, está dando remate a un compendio de His-
toria Galega, que sin ser unha obra'definitiva, nin moito menos,
é a primeira Historia seria, oehtífica e moderna que teñamos, base
pra cousas meirandes. N'ela non ten acollemento a pantasía. Son
os feitos, escrupulosamente escolmados que falan de seu.

Agora, como nunca, é b momento de que nos estreitémol-os bós
e xenerosos por-riba de todo. Eu non vexo xa arredor de min,
senón os enemigos da Galiza. Os que poideran ser enemigos per-
soaes meus teñóos por amigos ná causa. Hai que' esquencer per-
soalismos, en aras da Terra, que cubizamos ollar ceibe. Pol-o tanto
non negarei meu cativo esforzó a cantos o requiran pía ben da
Patria.'

E nváis nada pol-o d'oxe. Lembranzas ós adñiirabres irmaos'
Cortón e ós demáis correlixionarios. Levóos na i-alma a todos. E
a vosté lie envío unha forte aperta.

Antón (Villar Ponte)

A toordo do Ytuzaingó, 7-X-1926

Irmán Fermín Fernández Penzol

Moi querido irmán: Aproveito as horas de vagar que o viaxe
pol-o río Paraná arriba cara o territorio de Misiones me déixan
para escribir, inda que sin comodidades debido ao forte calor que
fai por ista zona, ós irmáns que, como ti, lies debo os millares mo-
mentos que paso no desterro, pol-as cartas, verdadeiros oasis n-este
deserto, que recibo e que me fan vibrar as máis sensibles cordas
do sentamiento e a saudade da Terra.

Na miña' derradeira dába-che notiza do estado autual do nazo-
nalismo n'estas térras; coido que fun demasiado pesimista, pois
a pesar das contrariedades que un sofre por non ter persoas que
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o secunden como un quixera, ollarás na miña carta que hai loi-ta,
e ista, si non é toda encarada do xeito que un deseara, hai que
recoñecer que é unha realidade; pois os mesmos que loitasen e
falasen do nazonalismo para desvirtúalo non fan máis que darlle
vida, e iso é moito.
' 'Eu oheguei a iste país no Nadal de 1922, si olla-des os xornás

galegos d'eiquí d'antes desa data, salvo dous a.rtigos que publicou
o director do "Correo de Galicia" José R. Lence —que mandou
deride Galiza cando fixo unha xira por ahí no mes de setembro
de 1922, nun deles referíase ao banquete que lie deron a Asorei
en Cambados—, non atoparedes nada que se réfira a alguntia das
manifestazóns nazonalistas, ideia, homes, fala, etc. Contos de Ro-
dríguez Elias e outros pol-o xeito, si acaso nunha data determi-
nada algunha poesía de Curros ou Rosalía, nada máis. Chego eu
con unhas credencias do Risco autorizándome a formar un; grupo
nazona-lista, e ademáis con un cargamento de libros: 80 "Abrente"
de Taibo; 20 "Doutrinas" do irmán Ramón Vilar Ponte; 200 "Teo-
ría do nazonalismo" do Risco; 500 "Olio de vidro" de Castelao, e
ademáis númaros de "Céltiga" en grande cantidade. O que quixo
e o que non quixo oieume e levou libros. Eu non son orador nin

yO fun nunca, mais a fe, o sentimento todo alma e corazón posto-
ó servizo da Causa fíxome falar nun mitin de protesta que se- ce-
lebrou —orgaizado pol-a Federación de S. G. A. e C.— cando as
vítimas de Guillarey, e fun o primeiro que, en medio das ^protes-
tas do público, falou en •galego nun auto qué se He daba caráiter
político; e coido que foron as pirmeiras verbas nazonalistas gale-
gas que se meteron nos ouvidos dos paisanos alí reunidos. Logo,
a saída- de "Terra", que si teño un soio que me axudase houbera
seguido saíndo, pois casi a turraba gratis, pol-os- avisos; a proba
é que non se cobrou un recibo de suscrizón, salvo 37 do interior
que remitiron os eartos. ' :

D'esa data até toxe, vai faguer catro anos, chegamos a que
se preocupen e disputen a hexemonía ou millor dito a direición
do movimento eiquí, así que .coido que xa é algo, anque non todo
o-que un desexaría; agora, coa boa nova que me das da orgaiza-
ción da irmandade vanse desgarrando as trevas en que eu estaba
ollando xa envolveita a nosa obra, e ista fenestra que se atore deixa
entrar xa ós nosos corazós o sol, que é quentura e entusiasmo, e
daralle vigor ós membros entumidos pola longa inmovilidade.

Novamente escribireille a Xavier Pardo, mandándolle máis da-
tos de que fago' memoria, e ademáis unha declaración xurada de
renunciamiento a toda cías de política e Patria que non. sexa a
nosa pra mientras viva.

iEn canto chegue a Bos Ares, enviareiche o númaro de "Céltiga"
do Día de Galiza e os númaros de "Terra" que me pides-, tamén
che enviarei todo o que atope de intresante en outros xornás.

Como che decía na miña dérradeira, "Sementé" vouna turrar
axiña chegue a Bos Ares, que será pra-os días 20 ou 25 deste mes
e voUna a espallar gratis; logo seguirei turrándoa cando poida.
Terá unhas 16 pxs. con dibuxos e graburas; o aspeuto será mo-
derno e si conquerírades colaborazón, que sexa o máis curta po-
síbel, a maneira de estilizacións, ipra evitar o outo costó, e ade-
máis pode figurar unha cousa boa e chamativa. Eu contó coa
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.axuda do dibuxante galego F.. Lamas Barreiro, irmán que pro-
cede da I.N.G. de Ourense, mais como é o encarregado da publi-
cidade da Paramount Films ten un traballo condanado tamén, e
non pode faguer máis que antre horas algún dibuxo que se lie
.pida. -

Si. houbera tido datos de ahondo adicaría iste númaro a faguer
unha escótala do que os estranxeiros teñen falado dos nosos ho-
mes, mais non teño máis que os que me pode proporcionar a sei-
ción "Os homes, os feitos, as verbas", de NOS, e coido que se terá
dito moito máis. Así 'que hai que deixaló pra máis adiante. Voulle
meter avisos de todol-os 'libros galégos que teño pra vender e
anunciar os que están pra sair e en porparación que eu teña no-
tiza.

Conseguín unfhas direiciós de galegos residentes no Brasil a
quen me vou a dirixir; xa o levo feito moitas veces e sempre sin
resultado, veremos si desta vez calla. A Chile dirixinme tamén en
moitas ocasiós e tampouco callou, e xa ves, cando un menos ima-
xinaba apareceron "Os Enxebres".

Teño moi presentes os teus encárregos.
Nada máis, recibe unha saudosa apreixa do teu decote teu e

da Causa. . .
:. . Ramiro Illa Cowto-

Compostela, 2'3-XI-1925
Sr: D.-Fermín F. Penzol •
MADRIDE

Meu irmán Penzol:
Unha carta de Cerdeiriña faime sabere con fondo delor, que

.vostedes teñen perdidal-as espranzas de seré correspondidos por
nos no seu degaro de dar unidade ó esforzó nazonalista faguendo
centro de aición esta vella vila de Compostela. De certo nos temos
procedido moi lentamentes, tal cal a ocasión o. requixb, máis por
preguiza, e oxe podemos comunicarlle que, coidando pouco axei-
tada. a formación de unha Mocedade Cultural con estatutos apro-
bados, procedimos a crear, con caráiter segredo e clandestino, o
grupo nazonalista' de Sant-Yago. Tendo xa disposto agora iste or-
gaismo fundado por nos a base de estudantes, podemos corres-
ponder na medida das ñosas fo>rzas ós seus degaros e hastra si se
quer ser elemento central da sua realizazón.

É pois comenente que dende agora sosteñarnos relación decote
"por medio de cartas ipra estare en autos de todo canto pol-a Causa
se faga. Cralo é que, non sendo- cousa boa espoñerse sen utilidade,
as -nosas cartas, pra evitaren calquera estragueira, teñen de seré
escritas a máquina e sen firma, podendo eisí conter os nosos pen-
samentos sen perigro.
- .Coido. .que non é preciso faguer, respeito ao Seminario "de .Es-
'tudos Galegos (no que todos nos traballamos, e que anque moito
axude a faguer a Patria Galega non é oren doado teña carácter
político), a máis .pequeña acláraceón, pois xa no derradeiro ano
esclarexado quedou no mensaxe que os nazonalistas de Compos-
tela diriximos a esa Mocedade Céltiga.
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Respeito ó noso criterio pra c'o novo Partido Liberal Autono-
mista, está esposto no meu artigo ,do pirmeiro de Outono publi-
cado na Galicia, e pol-o tanto, é de independenza.

Da nosa ideoloxía tampouco é preciso -f alare, pois en todo he- •
mos de coincidir. Temos pois que traballar forte e de xeito fun-
damentes eonstruitivo, postos de acordó na liberaoeón da nosa
Terra, percurando anrecadar pr'os nosos xuntoiros a sagra rebel-
día da mocedade.

Compre responda axiña, a volta de correo séndolle posible, na
forma devandita, e amostrándonos o estado de ise grupo.
. Seu sempre e da Terra.

Xosé Filgueira Valverde

Madrid, 29 de Nov. de 1925
Irmán Xosé Filgueira Valverde

Temos recibido a sua primeira carta dirixida a ista "Moce-
dade 'Céltiga", nos complacemos hoxe en lie enviar coistas liñas
un saúdo de irmandade e de adhesión ao irmán coincidente co
•noso pensar.

A sua idea de creare un ágrupameríto segredo a ¡base de estu-
dantes, paréoenos dende logo moi oportuno e máis axeitada ao
esprito do movemento e ás circunstanzas actuaes. Habendo como
hai xa untia ongaización cultural da importanza do Seminario, que
fai a laibor creadora de cultura, o que compre agora é laborare v
pol-o espallamento das nosas doutrinas, fomentando é sementando
a rebeldía 'Con axuda d'outro 'grupo ateigado de enerxía moza que
se arrisque con valentía e esprito de sacrificio, firmemente deci-
dido a loitar pol-a causa nacionalista.

Nos xa vellos nazonalistas por ter saído do seio das primeiras
IRMANDADES, e ter vivido todal-as continxencias do •movimento,
vemos en vostede un novo irmán' orientado co inequívoco esprito
nazonalista que sabe mantere coma nos a intransixencia nos nosos
credos e siñailar tamén as suas incompatibilidades.

Todos vemos, pois, con fondo agrado o grupo de mocedade que
vostéde orgaiza e estando dispostos moitos dos de aquí a colaborar
con "vostedes en todol-os ordes lie pregamos e lie agradeceríamos
nos pona ao corrente de. como está orgaizado ise ágrupamento fa-
céndonos resaltar os seus principas fis que 'polo de agora se pro-
ponen.

Mocedade Céltiga

NOTA: Esta carta retírese ao propósito dos mozos do Seminario de E.
Galegos de trocar a primeira idea de crear unha Mocedade Cultural Ga-
lega legalizada pola de unha agrupación, segreda "de tipo masónico" e. de
disciplina nacionalista. Un dos partidarios desta idea foi o mozo Pilgueira,
e por eso se dirixen a el. Pero, simultáneamente, o mesmo Filgueira tamén
trataba de organizar outra entidade' segreda de carácter católico, da que
acompañamos o proxecto..
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A. S. L. G.
ESCRITOS

Baixo iste nome faise xuntanza de fieles galegos pra organizar
o Apostolado Social e Litúrxico na Ir-exa Galega.

Obedecendo estrictamentes as intencións dun Outo - Vigairo,
trasmitidas pol-o Segredario radicante en.Compostela:

Gardando aisoluto sixi'lo enctíl dos trabadlos levados a cabo,
das instruccións dadas e mesmo da eisistencia d'ista xuntanza.

Poñendo na obra todo o posibre esforzó o amor i os bens.
Pra que na nosa Pátrea se cumplan as ordes da S. Sede i a

vontade de Deus.
Pra que sexan restauradas as vellas costumes litúrxicas das

nosas irexas.
Pra que Cristo, Rei das naceóns, trunfe na nosa.
Pxa que non' sea luxada a outa moralidade do noso pobo.
Pra loubanza de Deus e ben dos irmáns galegos. i

.Pol-a eirexa galega.
' Feito na cidadé de Sant-Yago.

O Segredariado

A. S. L. G.

INSTRUICIÓN 1.a , . DO SIXILO

. Sabede vos o que hoxe a ista xuntanza sodes chamado <que a
nosa orde prega sixilo, obedencia é piedade. Sabede que vindes a
©la, non pra honra, senón pra sagreficio e que tendes que prq-
nieter diante do Noso Señor cumplir con ela, pois por cathólico
e por galeguista sodes chamado.

Calade todo o que da orde sepades, calade aínda diante dos
cathólicos e dos galeguistas pois soio o Outo-Vigairo, i o Segre-
dariado poden faguer novos socios. Mais si vedes algún fiel dis-
posto e axeitado á nosa causa decídelo logo e será, se compre que
sexa, aceitado por irmán. .

INSTRUICIÓN 2 . a , DA AXUDA ' . '

Vos non sabedes o nome dos vosos compañeiros de A. mais
aínda diste xeito debédeslles axuda. Se soupérades seu nome ou
vos fora indicado tendes que axudalos en todal-as-cousas da vida.
-E aínda que non o sepades será a meirande axuda pra eles a axuda
que á Orde dedes.

INSTRUICIÓN 3 . a , DAS ORDES . .

As ordes ou instruicións serán dadas sen regra de tempo, lugar
nin asunto. Tanto poden tardare un ano como .repetirse en poucos
días. Sairán de onde o Outo-'VigaLro ordée e dirixiranse ós fins do
do A. que nos escritos quedan espostos. Poden -comandar que se
espallen notizas, ou papes, oü críticas, que se dé diñeiro ou tra-
badlo mais 'sempre serán dadas tendo en conta a situación i os
posibres de aquel a quen vaian dirixidas.
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Non temades pois que podan sair dos vosos e prometede sen
temor.

A cada instruición respondéredes dicindo breve e concisamente
o que poidestes i o que non poidestes faguer e mandando ca vosa
aoüsaceón de recibo o selo de correos con que se vos mandará a
próisima. • • « .

'Fora disto leede cada mes os escritos i as instruicións e decide
o que por elas tedes feito fora do comandado.

O Segiredariado do A. S. L. G. reside na Azabachería 5 e a el
debedes dirixir a correspondenza.

Aceitedes ou non, pregade pol-a Causa, que os tempos son maos
pra Terra e pra Eirexa.

D. N. A.

Sant-Yago, 1.° do Nadal do 1925
Irmán Penzol. Madrid

Querido irmán Penzol: Ao seu tempo doado forón na miña man
as tuas derradeiras cartas. Non-as respostei denantes, porque nada
definitivo encol da M.C.G. (Mocedade Cultural Galega) tina que
che decir.

Hoxe, que xa algo podo decire, fágoo. Supoño xa no teu poder
a carta que fai dous ou tres días te escribíu o Filgueira Valverde.

-Eiquí estivo o Romero Cerdeiriña, que me visitou co encárrego-
de enterarse como andaba a M.C.G. ,. .

Despóis de atar rnuitos cabos, chamei por fin a xuntanza a tó-
dolbs irmáns pra acordar mandar, o regramento ao gobernador,
mais n-isa xuntanza, surxíu a idea esposta por algús, de, en tro-
ques .de constituir eiquí unha Mocedade oficiailmente recoñecida,
era millor constituir un 'grupo nazonalista segredo, co que, dende
logo, podedes xa contar pra todo,' e agardamos sosteredes amprias
e constantes relaciós epistolares. Ben sabes ti que non era iste o
meu proyeito, pro como a tnaoría manda, manda; mais enfín, si
na forma en que nos constituimos é meirande a propaganda que
se poda faguer, nada importa certamente a forma de constituzón.
Xa me dirás que te parece iste xiro que tomou a cousa.

Onte tornamos a xuntarnos pra tratar do troque de "Libredón"
en órgao espallador das nosas ideias, e acordamos dende logo ir
á il, contando co apoio que ti, n-unha das tuas cartas, nos ofrecías
en nome d'ise grupo de Madrid e máis do de Bos Aires. Estamos
faguendo un presupbsto do que costaría impréntalo, anuncios que
se poden conseguir, etc., e logo que o teñamos finado, mandareicho
pra que informedes vos.

Eiquí surxíu a idea de que o novo órgao se chame "A Patria
Galega", e que se turre como si fora a segunda época daquel que
tiñan Brañas e Cabeza de León, e que tanta sona chegou a ter.
Como o Cabeza de León está francamente con nosco, i é por outra
parte un persoeiro prestixioso drento do nazonalismo galego, inda
que permaneceu alonxado da Irmandade da Coruña e da I.N.G.
e, por outra parte, pra certos elementos que cuidamos seren fácil-
mente conquistables, é unha garantía, ocurríasenos propoñelo di-
reutor, xa que co-il, a vida do xornal coidamos tería de seré longa
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dado o gran • número de amistades que ten eiquí. Crar-está que
sería un direutor de nome, xa-que a verdadeira diréición e peso
do asunto, estaría sobor de nos.

Xa me dirás o que vos parece de todo isto, o máis axiña posí-
bel, pra escomenzar os traballos de propaganda.

Estamos ponparando diferentes escursiós ao Pico Sacro, e a al-
gús mosteiros célebres, escursiós que teñen por ouxeto o pronun-
ciar conferencias de propaganda.

Encol do novo partido do V.P. nada decidimos pol-o de agora,
xa que en definitiva nada se sabe. Nos seremos sempre nazona-
listas, e non colaboraremos en ningún partido que esté constituido
por persoas sospeitosas; chámese este i-estes como se chamen..-Mais
como inda nada se sabe do partido, non podemos emitir ' a nosa
opinión. Ao seu tempo o faremos... . ' . . - . '

Xavier Pardo .

Madrí, 27-V-1926
Irmao Ramiro Illa Couto -

• Querido irmao: Fai tempo escrivinte duas cartas e.non tiven
resposta. Hoxe escrívote a terceira pregándote dígasme as razós,
calesqueira que sexari, do teu silenzo; coido non seré merecente
d'el. ' • • • : • • • • ' . • ' •

1 Só recibín o primeiro númaro de "A Fouce". Gorentoume moi-
to. Eu como xa che dixen noutra degaro-recibir todol-os númaros
abonándóvos o seu custe. Si vos parece toen mandádemos dend'o
segundo en adiante. Agradeceréivolo.

Encol do noso iproieito d'orgaizar un grupo indepéndencista,
ñon-o temos conquerido. Ñas autuaes circunstarizas non é doado
por mor do medo, e iso que temos traballado arreo e sin acougo.

Agora toen, en Bos Ares poderíase faguer dita orgaizazón pra
espallar por América e Galiza os nosos ideaes, precurando te.r nos
principaes pobos d'unha e outra afiliados que cotizaran unha oan-
tidade determinada ao mes. Unha vegada orgaizada turraríase un
manifestó espoñendo craramente o noso idearium pra o espallar
pol-as- sociedades culturaes, agrarias, deportivas, de recreó, gale-
guistas, etc., d'América e da Terra, despóis adicaríamonos á pre-
cura de afiliados e ao espallamento do noso credo valéndonos de
follas, selos galegos, postaes, etc., e de "A Fouce", que sería o
seu ór<gao. • • \ • ' : . '

Si vos parece doada a ideia, eú' dehde logo e'ailgunhos oútros
raipaces ingresaríamos n-e'la mandando vos todol-os meses a'cuota
.d'ún peso cada un. .

• Novas, non hai máis que a saída, imprentadas por LAR, de tres
obras de Cabanillas: "No Desterro", "Na noite estrelecida" e "Ó
Bendito San Amaro", e a próisima saída de "O Mariscal"; e que
"El Pueblo Gallego" de Vigo ven pubricando un Diccionario Ga-
lego-Caste'lao do que son autores Filgueira Valverde, Tobío Fer-
nández, Magariños Negreira e Cordal Carús, os catro membros do
Seminario de Éstudos Galegos, é o miílor feitó ate agora.
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Nada máis, agardando a tua resposta "recibe, xuntamente con
todol-os irmáns d'esa "I.N.G.", un'ha forte aperta do voso irmao.

Fermín Fernández Penzol

Adxúntoche un artigo para "A Fouce" do irmao Xaquín Pena
de Betanzos.

San-Yago, 5-VII-1926
Irmán Fermín Penzol

Querido irmán: Onte foi na -miña man a tua do 2, que resposto
axiña, xa que maná parto pra Ourense co ouxeto de sair de ala
o día 7, en pelengrinaxe a pé ao San-Yago, na compaña do Risco,
Otero, Cuevillas, etc.'.

Teño xa algús artigos pra "A Fouce", de varios irmáns, ti me
dirás si chos mando a ti ou si, pola contra, líos envío direitamente
a Bos Ares.

É verdaderamente lamentábel que agora, cando máis necesaria
era a axuda de todos, desfixérades isa Mocedade. Eu coido que
pra o curso volverás a orgaizala pra poder así constituir o grupo
segredo. De todal-as maneiras, agradecereiche me mandes a di-
reición de todol-os irmáns que están na Terra, pra desde eiqüí
escribirlles e telos ao tanto da nosa orgaización, pra logo, si algús
voltan a isa, teren azos pra traballar, e os que non volten podan
'labourar nos seus pobos. Inútil coido decirche que soio me inte-
resan os nomes de aqués que ti teñas confianza no seu nazona-
lisñio.

Un distes días recibirás o xuramento, co que si estás conforme
—como até agora estamos todos— o firmarás e remitirás eiquí...

Xavier Pardo

ll-VII-1926

•Meu querido irmao Xavier Pardo: Recibín a tua do 5. Do que
nel-a me dis encol do teu traballo adicado ao noso Porteiro, dinlles
conta áps rapaces de Bos Ares nunha miña que lies dirixín an-
tronte. Te non esquezas de lie escrever ao Isla Couto. A colabo-
ración pra "A Fouce" mándaa direitamente.

Respeito á nova orgaización nazonalista, coido que millor que
1 Nunha carta anterior infórmalle de que o Grupo de San Yago, de

acordó co de Ourense, orgaizou pra a primeira quincena de xullo unha
pelerinaxe a Compostela dende Ourense, que será feita a pé, pra vir —co
pretexto da iconografía— faguendo propaganda. Entre os apuntados pra
participar slnala a Risco, Otero Pedrayo, Cuevillas, Monxardín e Feixoo
de Ourense, e Martínez López, Pilgueira, Tobío e Xavier Pardo de San-
Yago. Na Ponte Ulla incorporaríase Fermín Bouza'con rapaces de Com-
postela pra suturen todos ao Pico Sacro.

Tamén matinaban en facer no agosto unha concentración de nazona-
iistas de toda Galicia en Mondoñedo pra lie rendir homenaxe a Pardo de
Cela. . . .
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moitos grupos segredos é orgaizar un só en iCompostela, pro forte,
ao que —pagando unha cuota ao mes— pertezan todol-os irmaos
da Terra que rubren o xuramento. Só n-América pódense orgaizar
grupos fortes autónomos, craro é que 'baixo a direición do de Ga-
liza. Dito grupo podía seré dirixido por un Segredariado composto
de un Segredario Xeral, un Segredario de Cori-espondenza e Re-
laciós, un Segredario de Espallamento e Publicidade e un Tesou-
reiro-iContador, que dera conta poi-o menos unha vegada ao mes
dos traballos feitos e da mardha da orgaización a" todol-os afi-
liados.

Dos irmaos que formaron na "Mocedade Céltiga" é millor que
me encarregue eu. Pra elo necesito coñecer detalles do voso proiei-
to e o xeito do xuramento. O mesmo que pra se coidades de ne-
cesidade que haxa en Madrid un grupo segredo porme axiña a
traballar.

Quedo pois n-agarda dos detalles e do meu xuramento. Man-
dadle, outro tamén a Lois Cortón do Arroyo e ponte en correspon-
denza coil, pois un'ha vegada que eu marche d'esta — p̂enso faguelo
ños derradeiros d'este mes— é o único rapaz que fica eiquí...

Fermín Penzol

335




