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MEMÓRIA HISTÓRICA 

Federico Fernández é 
un dos fotógrafos que 
pendura parte do seu 
traballo na Fotobienal 
adicada a 
Latinoamerica. A sua 
obra ten acadado 
diversos prémios en 
Venezuela, o seu país 
de adopción, e 
participa nos Colóquios 
Latinoamericanos de 
Fotografia de México e 
Cuba. Federico 
Fernández é filio do 
Comandante 
Soutomaior, un dos 
protagonistas co galega 
Xosé Velo e o 
portugués Henrique. 
Galvao, da toma do 
barco Santa Maria, 
nunha acción contra as 
ditaduras de Franco e 
Salazar realizada en 
Xaneiro de 1961. O 
próprio Federico 
Fernández, con só 21 
anos, tamén estaba 
entre as duas dúcias de 
activistas que 
acompañaban aos tres 
dirixentes galego
portugueses. 

• XAN CARBALLA 

O asalto ao Santa Maria, pronto 
rebaptizado como Santa Liberda
de, foi unha acción que senda de 
grande importáncia histórica na loi
ta contra as ditaduras que asola
ron durante décadas aos paises 
ibéricos, menos atención se lle ten 
prestado nos últimos anos, const1-
tuindo un fito máis da desmemoria
ción colectiva que se impuxo como 
consecuéncia da asonada fran
quista. A epopeia que durante ca
torce dias concito1.:1 nas augas do 
Océano Atlántico a atención mun
dial, tivo como protagonistas de 
primeiro arde a un nacionalista ga
lega de profundas conviccións, Xo
sé Velo Mosquera, e a Xosé Fer
nández Vázquez, o Comandante 
Soutomaior, un galega comunista, 
xunto co militar portugués anti-sa
lazarista Henrique Galvao. Pouco 
tempo antes, en círculos republica
nos e de exilados españois e por
tugueses de Venezuela, en con
tacto coa península, organizárase 
o DRIL (Directório Revolucionário 
ibérico de Liberación), que prota
gonizou diversas acción.s en Ma-

· drid, pero que foi coñecido mun
dialmente co secuestro do paque
bote portugués Santa María. 

"Surxira a idea de facer un movi
mento ibérico contra as ditaduras 
de Franco e Salazar, e organízase 
o DRIL desde Venezuela. Non sei 
á perfeición o surximento da idea 
do secuestro Santa Maria [Galváo 
tala no seu libro O assafto ao San
ta Maria da coincidéncia de duas 

. operacións ideadas por el e polo 
Comandante Soutomaior e Xosé 
Velo], pero coñézoo cando come-

ANXO IGLESIAS 

O tillo do Comandante Soutomaior lembra a epopeia do Santa Maria 

Federico Fernández 
1 Durante catorce dias 
mantiveron en xaque a Franco e Salazar' 
zo a participar en reunións do 
DRIL, moitas das cales se facian 
en casa de meu ·pai, 

No plano ideal tratábase de tomar 
unha have á sua saida dos Esta
dos Unidos, a meio de duascentas 
persoas co armamento máis mo
derno. O destino seria ir a unha 
illa portuguesa na Afr1ca, tomala 
militarmente e declarala território 
liberado, en contacto co movimen
to guerrilleiro de Angola e Mozam
bique. Esa era a idea primeira. 

Meu pai estudaba moito a cuestión 
legal para evitar unha acusación 
formal de pirateria, que obrigaria a 
calquer nación a abordar o barco e 
restaurar a orde en altamar. Como 
impedir iso? Aí surxe a idea de vin
cular a Galváo, que tora Governa
dor Militar en Angola, e estaba exi
liado en América, xunto ao xeneral 
Humberto Delgado, que gañara 
unhas eleicións non recoñecidas 

'O meu pai 
estudaba a maneira 
de evitar a acusación 
de pirateria. 
A presénciia de 
Galvao conseguiu 
darlle unha 
dimensión política". 

por Salazar. Un ou outro eran as 
persoas que permitían internacio
nalmente darlle unhas característi
cas políticas inequívocas á toma 

do barco, e safarse da acusación acordes con Galváo, e este conse-
de delito comun. gue un apoio tácito do político bra-

sileiro Jano Quadros, que despois 
Xosé Velo e meu pai, chegan a ia ser eleito presidente do Brasil e 

xogar un importante papel na solu
ción final da toma do Santa Maria". 

Unha acción r:>olítica 

"Galváo pasou a ser a figura re
presentativa do movimento en ter
mos da sua releváncia internacio
nal , pero no intelectual Xosé Velo 
Mosquera, que tomou o nome de 
Xunqueira de Ambia e asi se retire 
Galváo a el, e meu pai, Xosé Fer
nández Vázquez, que escolleu o 
de Comandante Soutomaior, no 
organizativo, forman un triunvirato 
que é realmente o protagonista 
colectivo de todo o proceso. 

Formaban un triunvirato, e preci
samente Galváo é o único que 
non emprega seudónimo porque 
debe server de lexitimidor interna
cional de que se trataba dunha ac
ción política. Non hai que esque
cer que o secostro do Santa Maria 
era a primeira acción deste tipo 
que se realizaba, e abria o paso á 
lexitimación política de accións se
mellantes. 

O ·resto dos que participamos di
rectamente no barco, galegas, es
pañois e portugueses, eramos 
xente xoven ou que participaran 
na guerra civil e con vontade de 

. loitar contra o fascismo. Victor e 
eu, tillos de Velo e Soutomaior, es
tábamos tamén no barco. Eu non 
tiña especiais preocupacións polí
ticas, e a miña preséncia, con vin
teun anos, era case polo vencello 
familiar . . Non poderia afirmar o 
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'Velo era 
nacionalista galega, 
meu pai comunista e 
Galváo definíase 
católico e liberal. 
O choque era 
inevitábel". 

mesmo no caso de Victor, que 
sendo máis xoven tiña maior inte
rese na actividade política. 

A idea inicial fórase modificando 
moito durante os preparativos, ta
mén por problemas de loxística. 
Finalmente embarcamos no San
ta Maria duas dúcias de homes, 
dos que só 14 estaban armados, 
dunha maneira bastante rudimen
tária producto de doacións. As ar
mas no Santa Maria parecían ca
se dun Museu". 

Disensións en alta mar 

"A maioria dos asaltantes entra
mos no barco na sua escala en La 
Guaira, pero Galváo e unha espé
cie de gardacostas fixérono en Cu
ragáo. Xa dentro do barco houbo 
unha mudanza de plans, que re
solveron finalmente entre os tres 
mandos da operación . As rela
cións con Galváo xa viña tensas 
de atrás, tamén por motivos ideo
lóxicos. Meu pai era comunista , 
Xosé Velo Mosquera nacionalista 
galego e Galváo declarábase cató
lico e liberal. Ademais en Caracas 
dase un caso que nunca se rema
tou de aclarar, referido a unha mu
ller ligada a Galváo e da que che
garon notícias que pertencia á CIA 
e podia botar os plans abaixo. Os 
non portugueses esixíronlle a 
Galváo que a deixara e toda esa 
tensión explotou no barco. Alguns 
dos máis violentos do grupo, xa no 
Santa Maria, falaban de matar a 
Galváo. Faltou pouco para que re
mataran a tiros. Entre os tres re
solvérono, modificando a opera
ción: Jano Quadros gañara as elei
cións no Brasil e tomouse a deci
sión de enviar o barco cara aquel 
país e xa dentro, finalizada a ac
ción agora especialmente de pro
paganda, incrementar a forza do 
DRIL, conseguir que xermolara". 

Se nun princípio se tiña previsto 
facer a operación sen ter localiza
do o barco, durante o asalto morre 
un oficial e hai dous feridos, un de
les grave. Deciden desviar o barco 
para enviar a terra aos feridos, co 
que se facilita a localización da na
ve, "pésie a que meu paí, que go
vernaba as manobras e o rumo do 
barco, estabelecera un sistema 
que mesmo podia mantelo relati
vamente alonxado de calquer per
seguidor durante tres días. Nesa 
altura a acción era calificada de pi
rata, pero hai unha discusión en 
organismos internacionais de Xe
nebra que finalmente resolve que 
se trata dunha acción política". 

Catorce dias de rota 

"O plan de como organizar interna
mente a bordo dun barco que leva
ba perta de mil persoas estaba moi 
pormenorizado: que relacións es
tabelecer cos pasaxeiros nas dife
rentes clases, como artellar a xe
rarquia cos tripulantes, e un longo 
etcétera de previsións. Débese ter 
en canta que nós só eramos vinte
catro e non todos armados. 

A vida a bordo durante a meiran
de parte dos catorce dias que du
rou a toma do barco foi bastante 
normal e mesmo houbo quen fa
lou de organizar aos simpatizan
tes .da acción entre os pasaxei
ros. O caso máis notório foi o dun 
cidadán norteamericano que se 
ofereceu a evitar coa sua solidari
dade a intervención dos navíos 
de guerra norteamericanos, mes
mo dicia que se puña el na borda 
se tentaban bombardear o bar
co). Este cidadán norteamericano 
participou como intérprete nas 
conversas coa delegación nortea
mericana encabezada polo Con
tra-Almirante Allen Smith o 3i de 
Xaneiro, dez días despois de ter 
comezado e catro antes de finali
zar o secostro. 

A acción, como sinalei, transfor
márase, desbotado o plan inicial 
que procuraba un efecto en cadea 
a meio prazo: liberar as colónias, 
derrubar consecutivamente a Sa
lazar que non resistiría aquel em
bate político e como corolário final 
lograr a saida de Franco. A finali
dade principal naquela altura era 
darlle releváncia internacional á 
loita contra as ditaduras española 
e portuguesa, grácias á prensa 
que estaba completamente ateiga
da de notícias do Santa Maria. Pa
ra isa era necesário mantera ten
sión, e desa maneira mentres 
houbese pasaxeiros norteamerica
nos a bordo e nós estivésemos ro
dead os dunha dúcia de navíos 
ianquis había atención e necesida
de de sacar notícias contínuas". 

'A acción 
transformo use 
durante a marcha, e 
rematou por ser de 
propaganda mundial 
contra as ditaduras 
da España 
e Portugal". 

Exílio no Brasil e 
ruptura con Galvao 

A negociación final, a primeiros de 
Febreiro, levounos ao Brasil, onde 
recén tomara o poder Jano Qua
dros, que lles ofereceu asilo políti
co. "Humberto 'Delgado contaba 
coa lexitimidade de ser un presi
dente que gañara unhas eleicións 
e que se lle tiña usurpado o poder 
por Salazar. Galváo fata publica
mente en dirección a Delgado, que 
ven ao barco e rendémoslle hon
ras militares. En Recife, onde final
mente recalou o Santa Maria, que 
no comezo foi rebaptizado por nós 
como Santa Liberdade, había unha 
efervescéncia de solidaridade, pe
ro o movimento do DRIL apenas 
tiila tradición política e case non 
era coñecido por ninguén". 

Despois da chegada a Recite o 
grupo vai para Sáo Paulo e duran
te un tempo mantense unha certa 
actividade, tamén de treinamento 
militar nunha finca na que estaban 
instalados. "O grupo xa se resenti
ra porque ao pouco de nós chegar, 
coincidindo coa loucura do Carna
val brasileiro, fotografaron a alguns 
membros do grupo divertíndose. 

Meu pai entendía que a solución 
para España pasaba por revisar a 
guerra civil dalgun xeito. Non é 
que pensara que tivese que haber 
mortos a eito nen nada semellan
te, pero si que había que restaurar 
a legalidade deturpada polo golpe 
de Franco. En Velo e meu pai ha
bia un profundo radicalismo e le
vábanse moi ben entre eles". 

As poucas semanas de estar no 
Brasil, en Sáo Paulo fíxose un mí
tin público que afondou as diferén
ci as entre os dous galegos e 
Galváo, "no mitin tamén había un 
representante do movimento de li
beración angolano. Velo e Souto
maior defendían a autodetermina
ción para as colónias africanas, en 
termos de independéncia. Galváo 
insinua unha idea contrária, e tala 
en termos de transición dunha au
tonom ia ampla, tutelada, porque 
consideraba que eran povos que 
non podían autogovernarse de vez. 
Nesa diverxéncia tan radical penso 
que se carimbou a ruptura entre 
Galváo e Velo e Soutomaior". • 

Xosé Velo Mosquera nunha intervención do 1 Congreso Mundial da EmigraC?ión Galega 
celebrado en Buenos Aires no 1956. ENCICLOPEDIA GALEGA 
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TUCHOCALVO 
X. F. Fernández Vázquez, Xose de Soutomaior, coa maqueta do "Santa Maria." 

Souto111aior, do 
Barbanza á Tricontinental 
Xavier Navaza no seu libro Dis
paros (Xerais, 1991 ), recolle os 
fitos biográficos dos protagonis
tas principais do Santa Maria. A 
semblanza de Soutomaior, cuxo 
verdadeiro nome era Xosé Fer
nando Fernández Vázquez, é 
coa de Xosé Velo, prototípica 
dun antifascista empeñado até a 

go que os deixou no peirao da ci
dade francesa de Burdeos en De
cembro daquel mesmo ano. 
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1 morte en turar por todas partes 
polas suas ideas revolucionárias. 

Fáltalle tempo para se reincor
porar á armada republicana. En 
adiante, sempre estará ao pé 
do canón: desde a resisténcia 
francesa contra a invasión nazi 
até o asesoramento de grupos 
guerrilleiros en Latinoamérica, 
pasando por unha tráxica esta
dia no campo de concentración 
de Auswitchz. 
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"Naceu na Pobra do Caramiñal 
no 1908 ( ... ) procesado palas 
suas actividades republicanas -
daquela é alférez de· navio- Xo
sé de Soutomaior é confinado 
en Africa (1928). Do'Us anos 
despois, implicado na conspira
ción de jaca, opta por solicitar a 
sua baixa na armada española. 
No 193i, coa proclamación da 11 
República, sofre unha profunda 
radicalización política e persoal. 
Mostra diso é o seu libro Ideas 
sobra la técnica del golpe de 
Estado. No 1933, ingresa no · 
Partido Comunista de España. 
Conforme princípia a guerra ci
vil, no 1936, é ascendido a te
nente de navío e chega a Vila
garcia coa misión de defender a 
zona. A finais dese mesmo amo, 
vese na abriga de se refuxiar na 
Serra do Barbanza, onde com
bate até Agosto de i 937 ao 
mando dun grupo de corenta e 
dous homes que nunha ocasión 
intenta secuestrar un barco fran
cés, fondeado na ria arousá. 

Foxe a Portugal e, xa en Lisboa, 
participa na voadura dun carguei
ro alemán preparado para o 
transporte de armas con -destino 
ao exército de Franco. Naquel 
outono de 1937, prodúcese un 
atentado, sen éxito, contra Olivei
ra Salazar: o autor da acción era, 
precisamente, o home encarrega
do de acompañar a Soutomaior 
na sua sa.ida e Portugal , utilizan
do a carboeira dun buque norue-

No 1948 sae do PCE, do que gis
crepa con viruléncia polo seu 
abandono das actividades guerri-
1 leiras en España. Emigra a Ve
nezuela e, no 1959, participa na 
criación do DRIL. Despois dunha 
tempada no Brasil, retorna a Ve
nezuela no i 962. Intentan se
cuestralo no 63, posibelmente 1 

nunha operación combinada das 
policías políticas de España e 
Portugal. Máis tarde, en Caracas, 
vai aO' cárcere baixo a acusación 
de proporcionar instrucción militar 
ao MIR (Movimiento de Izquierda 
Revolucionaria) venezolana. Xa 
en liberdade, pasa uns anos en 
Cuba, antes de se estabelecer 
definitivamente en Venezuela. 

En Cuba, onde exerce un tempo 
COfJ10 profesor de universidade, 
é designado membro da secre
·taria permanente da Tricontinen
tal -nome popularizado da orga
nización Latinoamericana de 
Solidariedade ou "Conferéncia 
da habana"- en representación 
do MIR. En virtude deste cargo 
político visita diversos paises, 
entre eles Vietnam e Laos. En 
lembranza daquela xeira escre
be Un gallego en Vietnam, libro 
que segue o seu peculiar estilo 
autobiográfico. [Anteriormente, 
en Monte Avila Ediciones, Xosé 
Fernández publicara Yo robé el 
Santa Maria].+ 
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