
Inauguración do monumento aos Mártires de Carral, 1904.
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NON QUEREMOS SER MÁIS QUE GALEGAS E GALEGOS
Desde a Fundación Galiza Sempre, a través desta terceira publicación 
dedicada a grandes efemérides, queremos contribuír a recuperar unha 
parte da nosa memoria colectiva máis silenciada, co fin de proxectar no 
presente a dignidade e sacrificio de pasadas xeracións que, dun xeito ou 
doutro, deron a súa vida pola causa da liberdade de Galiza e a constru-
ción dunha sociedade máis xusta.
Nesta ocasión, co gallo do seu 175 aniversario, lembramos un dos acon-
tecementos máis importantes da historia da Galiza: a Revolución Gale-
ga de 1.846. Temos a honra de contar para isto coa colaboración dun 
dos mellores historiadores do noso país e un dos máximos expoñentes 
no que a historia do nacionalismo galego se refire: Xusto Beramendi.
O levantamento galego de 1846 foi a resposta dunha nova xeración ga-
lega ao modelo de Estado unitario imposto polos liberais que viviu un 
momento de aceleración decisiva na década dos 40 do século XIX. Re-
presentou a impugnación do centralismo e a defensa dun novo papel da 
Galiza no espazo ibérico coa aposta dunha orde social mais xusta para 
as maiorías sociais do país. Neste sentido, este primeiro grupo proto-
nacionalista situouse na vangarda das posicións progresistas, beben-
do o seu principal referente, Antolín Faraldo, das fontes do socialismo 
utópico. Tanto é así, que historiadores como Dionisio Pereira ou Eliseo 
Fernández entenden que “Antolín Faraldo e os seus compañeiros da re-
vista El Porvenir, son ao tempo iniciadores do provincialismo e precurso-
res do socialismo na Galiza”.
A loita daquel grupo provincialista, denominación empregada para de-
nominar a primeira etapa do movemento político que hoxe referimos 
como nacionalismo, tivo como eixos a denuncia do atraso do País, as 
mellores das condicións de vida do pobo galego, a defensa da liberda-
de e de avances democráticos e, sobre todo, a reivindicación da Galiza 
como suxeito de dereitos políticos.
As declaracións da Xunta Superior de Goberno da Galiza, convertido no 
Goberno do pais durante semanas, deixaron claro os obxectivos polí-
ticos do movemento. Así, o 17 de abril de 1846, sinalaron que “o pobo 
conquistará nesta revolución o que lle teñen arrebatado os cómicos 
dos pronunciamentos: pan e dereitos. Galiza arrastrando até aquí unha 
existencia oprobiosa, convertida nunha verdadeira colonia da corte, vai 
levantarse da súa humillación e abatemento. Esta Xunta, amiga sincera 
do país, consagrarase constantemente a  engrandecer o antigo reino de 
Galiza, dando proveitosa dirección aos numerosos elementos que ate-
soura no seu seo, levantando os cimentos dun porvir de gloria.”

“Segundo o señor Faraldo, a rexeneración 
galaica non podería conseguirse xamais senón 
pola súa emancipación, – e ao berro de non 
queremos ser máis que galegos! que lanzou no 
xornal compostelán El Porvenir, foi o primeiro 
talento do territorio que ergueu a bandeira, 
modernamente, da resurrección nacional da 
Galiza dos Hermenericos, Requila, Rechiario, 
Resismundo e Miro”

 Benito Vicetto 
(Revista Galaica, 1877)
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Aquel “Abril de lume e ferro”, como o inmortalizaría o noso poeta nacio-
nal Manuel María, foi un fito histórico, antecedente do que moitos anos 
despois sería o nacemento do nacionalismo político organizado. Dalgún 
xeito, todas e todos as que hoxe militamos no nacionalismo galego pro-
cedemos daquel levantamento.
Pasaron 175 anos desde aquel fatídico axustizamento en Carral. Muda-
ron moitas cousas. Outras non. O principal problema que padece Galiza 
é a súa dependencia. Antolín Faraldo, tíñao claro xa en 1846. Case dous 
séculos despois, o principal problema de Galiza segue a ser o mesmo. 
Aqueles precursores do nacionalismo queixábanse en 1846 de que tra-
taban a Galiza como unha colonia da Corte. Tiñan razón daquela, e te-
rían razón hoxe.
A outra cousa que non mudou é a represión do goberno central contra 
o discrepante e contra quen erga a voz na defensa das nacións que o 
compoñen e en favor de avances democráticos e liberdades. En 1846 
fusiláronnos. Hoxe condénannos a 20 ou 30 anos de cadea por desobe-
diencia, sedición ou rebelión. Por un chío, cantar unha canción ou unha 
brincadeira, participar nunha manifestación, ou un acto tan subversivo 
como que un goberno poña urnas para que o seu pobo poida expresarse 
libre e democraticamente.
En 1846 non rematou nada. En 1846 comezou a historia do naciona-
lismo galego, que é a expresión política dunha nación digna que non 
se resigna a que o seu futuro sexa non ter futuro, dunha nación que 
esixe vivir sen submisión nin tutelas, podendo decidir libremente o seu 
futuro. Esa é a Galiza pola que morreron aqueles homes. É a Galiza por 
que tanto loitaron as persoas que colleron o seu facho e pola que nós 
traballamos todos os días para continuar con esa gran revolución: a de 
sérmonos donos de nós mesm@s. 

Rubén Cela Díaz 
Presidente da Fundación Galiza Sempre
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Carta do capitán Jacinto Dabán, un dos Mártires de Carral, unha hora antes da súa execución.

Homenaxe aos Mártires de Carral. Acto no cemiterio de Santo Estevo de Paleo, 1931.
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O primeiro fito fundacional
O 26 de abril de 1846 foron fusilados en Carral, por orde do goberno do 
Partido Moderado, o comandante Miguel Solís e outros once oficiais. 
Eran os mandos militares do pronunciamento progresista que se inicia-
ra en Lugo o día 2 dese mes e que, logo de se estender por boa parte 
de Galiza, acabou derrotado na batalla de Cacheiras. Dez anos despois, 
cos progresistas no poder, o Congreso dos Deputados declarounos “Be-
neméritos de la Patria” e acordou facerlles un monumento que nunca 
se construíu. Despois caeron totalmente no esquecemento por parte da 
tradición democrática española. 
Todo o contrario do que aconteceu no galeguismo político xa dende a 
súa infancia. Tamén en 1856, xusto o 26 de abril, un Manuel Murguía 
mozo, que presenciara de neno os últimos episodios do levantamen-
to nas rúas de Santiago, pon a primeira pedra do fito inaugural do que 
andando o tempo será o nacionalismo galego, conmemorando o déci-
mo aniversario do feito dende as páxinas de La Oliva con dous textos 
nos que, xunto á base ideolóxica progresista, alenta xa o galeguismo 
emerxente, como cando fai dicir aos alzados “No queremos ser más que 
gallegos”. Asemade, Aurelio Aguirre acuña a expresión que fará fortuna 
co seu poema “A los mártires de Carral”. Mártires que aquí non serán 
esquecidos despois como en Madrid, senón máis e máis enxalzados 
como os primeiros que deron o seu sangue pola causa de Galiza e puxe-
ron así a semente da que agromaría o provincialismo primeiro, o rexio-
nalismo despois e, finalmente, o nacionalismo. 
Faino en 1886 o propio Murguía co seu libro Los precursores e en 1904 
a Liga Gallega da Cruña remata a fixación do fito erguendo por subscri-
ción popular o monumento que aínda podemos contemplar en Carral.  
Nese gran cruceiro pétreo figuran, baixo o escudo de Galiza e o lema 
MARTIRES DA LIBERTADE, os nomes de todos os executados. E así fi-
cou chantado até hoxe, na terra e na memoria, o nacemento sacrificial 
do galeguismo político.
Mais, dado o carácter militar do feito en si, cómpre preguntarmos por 
que adquiriron unha significación en aparencia tan diferente.     

O nacemento da reivindicación de Galiza
Podemos procurar en épocas pretéritas antecedentes de vindicacións 
de Galiza nun ou noutro sentido dende a Idade Media até Fr. Martín Sar-
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Dirixentes da Revolución de 1846. De arriba a baixo e de esquerda a dereita: Miguel Solís, Pío 
Rodríguez Terrazo, Antonio Romero Ortiz, Enrique de Borbón, Francisco Añón e Antolín Faraldo.
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miento no século XVIII pasando polo conde de Lemos no século XVII. 
Vindicacións que, porén, non poden adquirir un carácter nacional, de 
afirmación de Galiza como suxeito político, até despois das revolucións 
liberais, único marco no que poden basearse en ideoloxías que inspiren 
un movemento nacional emancipador. Lembremos como foron os pri-
meiros pasos da súa xénese no caso galego. 
Coa derrota do carlismo en 1839 desapareceu a posibilidade dun novo 
retorno á monarquía absoluta, polo que pasou a primeiro plano da axenda 
política a cuestión do tipo de sistema representativo a construír. A dereita 
liberal, representada polo Partido Moderado,  avogaba por un poder polí-
tico reservado ás clases altas, con liberdades e dereitos moi recortados. 
Á súa esquerda, o Partido Progresista pretendía que as clases medias 
participasen tamén do poder e defendía unha aplicación sen restricións 
dos dereitos e liberdades fundamentais. A terceira opción liberal, a de-
mocrática, non se consolidaría até anos despois coa fundación en 1849 
do Partido Demócrata, que levaba no seu programa o sufraxio universal 
masculino, o réxime republicano e un Estado descentralizado.    
O nacemento do provincialismo galego prodúcese no marco desa loita 
entre moderados e progresistas. En xullo de 1840 estes últimos promo-
ven unha vaga de xuntas revolucionarias locais e fanse co poder, encabe-
zados polo xeneral Baldomero Espartero. Os líderes da Xunta de Santiago 
son o avogado Pío Rodríguez Terrazo e o médico Hipólito Otero, relacio-
nados os dous coa xénese do núcleo provincialista compostelán. En se-
tembro as diferentes xuntas locais galegas forman a Junta Superior Cen-
tral de Galicia, que se disolve unha vez formado o goberno progresista en 
Madrid. O mesmo proceso repítese en 1843, se ben agora o progresismo 
galego estaba xa claramente dividido entre ayacuchos ou esparteristas e 
radicais ou antiesparteristas. Estes últimos gañaron as eleccións de 1843 
en Galiza e dominaron a Xunta de Santiago, na que atopamos outra volta 
a Rodríguez Terrazo. O 15 de xullo formouse en Lugo unha Junta Central 
de Galicia. Na súa proclama detéctase xa un leve acento provincialista. 
Pero o movemento de 1843 fracasou, minado polas disensións internas, 
o que permitiu aos moderados facerse co poder en dous anos e aprobar 
en 1845 unha nova Constitución moito máis restritiva. Isto provocou en 
Galiza diversos conatos de resistencia progresista que non desemboca-
ron nun auténtico levantamento até abril de 1846.
Nestes anos agroma o provincialismo, autodenominado así pola reivin-
dicación da unidade histórica da antiga provincia ou Reino de Galiza, 
desmembrado en catro partes (as actuais provincias) coa reforma de 
Javier de Burgos en 1833. Que era realmente este provincialismo? De 
momento só unha tendencia intelectual-política que comezou a xerar 
lentamente un corpus de ideas diferenciado, centrado en Galiza, na súa 
identidade pasada e presente e nos seus problemas. Inicialmente re-
dúcese a unhas 70 persoas, a maioría estudantes da Universidade ou 
licenciados recentes e con moi poucas ramificacións noutras cidades. 
Moitos pertencían ademais á Academia Literaria, reorganizada en 1840, 
da que o verdadeiro motor era o seu vicepresidente, o militar progresista 
Domingo Díaz de Robles (1812-1867). Actuaba de secretario o mozo 
Antonio Neira de Mosquera (1823-1854) e entre os socios constituíntes 
figuraba o groso dos provincialistas máis significados. Nese centro de-
batían, cousa imposible daquela nas aulas universitarias, as ideas máis 
renovadoras do momento dende o catolicismo social ao socialismo utó-
pico. Verbo das súas afinidades políticas, a gran maioría eran progresis-
tas, concretamente o 74%, e o resto pode cualificarse de liberal-modera-
dos. Non atopamos ningún tradicionalista. 
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Capas das obras de Francisco Tettamancy: La revolución gallega de 1846 e Los Mártires de Carral.

Panfleto en lembranza dos Mártires de Carral. Grupo 
Galeguista de Lugo, 1935.

Publicación da Federación de Mocidades Galeguistas, 
1934.
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O medio privilexiado de actuación cotiá deste provincialismo nacente era 
a prensa. De feito, case toda a súa actividade pública limitouse a ela até 
abril de 1846 con cabeceiras como El Iris de Galicia (1841), Revista de 
Galicia (1841-1842), El Idólatra de Galicia (1841-1842), El Emancipador 
Gallego (1842), Santiago y a ellos (1842) e La Situación de Galicia (1843) 
todas en Santiago e o coruñés El Centinela de Galicia (1843-1844). Pero 
os máis importantes na definición do ideario provincialista foron El Re-
creo Compostelano (1842-1843) e o tamén santiagués El Porvenir (1845), 
nomeadamente polos artigos de Antolín Faraldo, que foi o principal ideó-
logo desta xeración. Eran tamén medio de relación coas elites intelectuais 
de fóra de Galiza e, concretamente, co provincialismo catalán. Tamén em-
pezan a establecer unha tradición galeguista con referencias eloxiosas a 
Feijóo, Sarmiento e Verea i Aguiar. A El Povernir cábelle a honra de ser o 
primeiro periódico en publicar unha peza literaria en galego contemporá-
neo: a poesía “O Desconsolo” de Alberto Camino. 
Que elementos formaban esta primeira ideoloxía galeguista en xestación? 
Cómpre distinguirmos os compartidos con outras ideoloxías dos que 
eran especificamente provincialistas. Entre os primeiros están un impre-
ciso reformismo social, un romanticismo no que a rebeldía creativa adoita 
ser paráfrase doutra rebeldía máis política e un liberalismo progresista 
e descentralizador que lle fai dicir a Antolín Faraldo en1842: "Qué tiene 
pues el siglo XIX? La libertad". Entre os elementos específicos, dentro do 
panorama político galego, están: a) o historicismo, tamén introducido por 
Faraldo, que afirma a singularidade dos pobos dotados dun legado histó-
rico e etnocultual propio; b) un cristianismo social que recupere a primeira 
mensaxe evanxélica de igualdade e xustiza; c) un feminismo pioneiro polo 
que Antolín Faraldo e José Rúa Figueroa prometen en 1845 consagrarse 
"á defender la EMANCIPACIÓN COMPLETA DE LAS MUGERES como uno 
de los artículos de nuestro catecismo social"; e d) un emerxente galeguis-
mo que considera Galiza unha patria que foi nación independente nun 
pasado que eles empezan a desenterrar, para o que entre outras cousas 
asumen o celtismo introducido por Verea en 1838, patria que debe ser 
defendida fronte a ataques e menosprezos e á que lle corresponde autoa-
firmarse, progresar e pesar máis no concerto peninsular.     

1846: entre progresismo e provincialismo
O 2 de abril, o comandante Miguel Solís, de paso pola cidade procedente 
da Coruña e camiño doutro destino, pronunciouse en Lugo con dous 
batallóns aproveitando a presenza na guarnición doutros oficiais tamén 
progresistas. A acción tivo éxito e os elementos civís do progresismo 
local formaron decontado unha Junta de Gobierno. Na súa arenga, Solís 
apoñía os males de España á “abominable dictadura” de Narváez e  pro-
metía restaurar a liberdade constitucional. Dous días despois formouse 
en Santiago outra xunta con dous provincialistas nos postos chave: Pío 
Rodríguez Terrazo na presidencia e Antonio Romero Ortiz na secretaría. 
Ademais a xunta montou un Concello progresista, presidido por Manuel 
Rúa Figueroa, outro provincialista, e organizou unha xunta de recruta-
mento de estudantes, na que Antolín Faraldo conseguiu enrolar varios 
centos. A xerarquía eclesiástica, alarmada, acusou os alzados de quere-
ren implantar unha "República y Convención como la francesa".
Nos días seguintes uníronse ao levantamento as vilas de Muros, Noia, 
Pobra do Caramiñal, Ortigueira, Ribeira, Rianxo, Vilagarcía, Cangas, Baio-
na, Padrón, Caldas, Redondela, A Guarda e Tui, e as cidades de Ponteve-
dra e Vigo. As motivacións expresas eran as mesmas en todos: derrocar 
a Narváez e que houbese menos impostos. A extensión do movemento 
fixo necesario un órgano de goberno de ámbito galego. Con tal fin cons-
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Revista Galaica, 1878.
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tituíuse o día 15 en Santiago unha Junta Superior Provisional de Gobier-
no de Galicia, presidida por Pío Rodríguez Terrazo e con Antolín Faraldo 
de secretario, o que demostra o peso do pequeno grupo provincialista 
na trama civil do movemento.
Esta xunta decretou a través do seu periódico oficial, La Revolución, a 
abolición do sistema tributario, a disolución da policía, a rebaixa dos 
impostos de consumos e do sal e a substitución dos concellos de 1846 
polos de 1843; e anunciou a reforma do plan de estudos e do réxime de 
culto e clero. Pero non fixo mención de ningunha medida descentraliza-
dora. Nin sequera puxo en cuestión a división provincial de 1833.
Porén, a influencia provincialista polo menos deixou a súa pegada nal-
gunhas frases destes comunicados. O propio Miguel Solís incitou os 
licenciados do Exército "á empuñar las armas para defender la libertad 
y el país gallego de las concupiscencias del centralismo". E no Parte 
Oficial de la Junta Superior Provisional de Gobierno de Galicia á sus ha-
bitantes dicíase:

Cree también [a Xunta], dentro de su conciencia que tiene otro deber que cumplir res-
pecto á Galicia […] Galicia, arrastrando hasta aquí una existencia oprobiosa, convertida 
en una verdadera colonia de la Corte, va á levantarse de su humillación i abatimiento. 
Esta Junta, amiga sincera del país, se consagrará constantemente a engrandecer el 
antiguo reino de Galicia, dando provechosa dirección a los numerosos elementos que 
atesora en su seno, levantando los cimientos de un porvenir de gloria. Para conseguirlo 
se esforzará sin descanso en fomentar intereses materiales, crear costumbres públicas, 
abrir las fuentes naturales de su riqueza, la agricultura y el comercio, i poner en armonia 
con la época los hábitos i las ideas que dejó una sociedad decrépita fundada sobre la 
ignorancia. Despertando el poderoso sentimiento del provincialismo, i encaminando a un 
sólo objeto todos los talentos i todos los esfuerzos, llegará a conquistar Galicia toda la 
influencia de que es merecedora, colocándose en el alto lugar á que está llamado el an-
tiguo reino de los Suevos. Que la espada de Galicia haga inclinar una sola vez la balanza 
en que se pesan los destinos de España.

Pero a verdadeira partida xogábase coas armas na man. En efecto, este 
movemento foi un dos poucos pronunciamentos do período 1845-1854 
que durou case un mes e acadou unha magnitude suficiente para obri-
gar ao goberno central a enviar tropas a Galiza para sufocalo, cousa que 
non conseguiu de inmediato. Foron necesarios varios enfrontamentos 
armados que remataron na famosa “batalla de Cacheiras” que inclinou 
a balanza do lado gobernamental. As tropas de Solís, en retirada, refu-
xiáronse en Santiago e as rúas do casco vello contemplaron o 23 de 
abril as derradeiras escaramuzas. Vencidos e presos os sublevados, o 
goberno non tivo piedade con Solís e os seus oficiais. Conducidos a Ca-
rral, foron fusilados alí só tres días despois. Os provincialistas máis sig-
nificados tiveron que agocharse ou expatriarse, como Faraldo ou Añón. 
Pero o provincialismo rexurdiría poucos anos despois, e con máis forza. 
Ficaba en pé o primeiro miliario do nacionalismo galego. 
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