
Delegación de Facenda na Coruña cuberta  
de cartaces pró-Estatuto, xuño de 1936.
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UN GRAN PASO ADIANTE
Tes nas túas mans a cuarta entrega dunha colección de pequenas 
publicacións coas que a Fundación Galiza Sempre está a rememo-
rar e pór en valor determinadas efemérides de especial relevancia 
para o nacionalismo galego e para a Galiza. Neste caso, abordamos 
un momento crucial na loita cara ao recoñecemento nacional da 
Galiza: a aprobación do Estatuto de Galiza de 1936, do que se cum-
pren 85 anos. Facémolo da man do historiador Uxío-Breogán Dié-
guez, un dos grandes estudosos dese proceso e do nacionalismo 
galego naquela etapa histórica.
A mediados dos anos trinta do século pasado, tras anos de paulatina 
toma de conciencia por parte de moitas galegas e galegos de perten-
za a un pobo diferenciado e de acumulación de forzas para construír 
un nacionalismo galego, política e organizativamente sólido e cun-
ha importante incidencia social, chegaba a hora de enfrontar un dos 
seus maiores retos: dotar a Galiza dun Estatuto de Autonomía que 
servise como panca para seguir avanzando no proceso de autodeter-
minación do pobo galego.
A defensa do Estatuto de Autonomía non convertía o Partido Gale-
guista e os seus dirixentes en “autonomistas” tal e como poderíamos 
entender hoxe este termo. Todo o contrario. Eran conscientemente 
nacionalistas e actuaban consecuentemente. Entendían que, ser re-
nunciar á aspiración de que s Galiza puidese decidir libremente o seu 
futuro, a consecución dun Estatuto de Autonomía para a Galiza su-
poría un paso de xigante no camiño cara ao pleno recoñecemento da 
Galiza como nación. Esa visión plasmaríaa claramente Castelao nas 
páxinas do Sempre en Galiza onde explicou como, para as e os na-
cionalistas, o Estatuto non era un punto de chegada senón un punto 
de partida que non recollía a globalidade das aspiracións programá-
ticas do Partido Galeguista. A opinión do de Rianxo sintetiza as po-
sicións mantidas polo conxunto do nacionalismo galego, expresado 
de xeito claro na súa declaración de principios e no propio debate 
do texto, onde o Partido Galeguista fixo constar un voto particular 
ao seu artigo primeiro definindo Galiza como nación. Na mesma liña, 
xa se expresaran con anterioridade dirixentes como Alexandre Bóve-
da ou Anxel Casal cando afirmaba “O Estatuto que hoxe votamos é 
un paso máis no camiño que comezamos a andar en 1916 e polo 
que imos seguir avanzando até facer da Galiza unha nación plena”, 
cando Víctor Casas afirmaba que “A Carta Autonómica non recolle 
as aspiracións máximas do nacionalismo pero é un punto de partida 
para facer efectiva un día unha Galiza ceibe” ou cando Otero Pedraio 
sinalaba, dous días antes do referendo, que “O nacionalismo non é au-
tonomista, porque autonomía é descentralización administrativa, é o 
nacionalismo aspira a devolver á nación galega a soberanía roubada”.  
Conscientes da importancia histórica e magnitude do reto, o Partido 
Galeguista deixou a pel na campaña a prol da aprobación daquel Es-
tatuto. Non era unha campaña “electoral”. Foi a mobilización dun país 
enteiro tras unha idea: gobernarnos nós a nós mesmos. Tampouco 
sería unha campaña convencional a respecto dos medios emprega-
dos senón que foi unha das primeiras campañas políticas en que na 
Galiza se empregarían medios que até entón eran residuais en proce-
sos deste tipo: radio, cinema, avións lanzando panfletos, faixas nas 
principais rúas e prazas das vilas e cidades galegas ou cartelaría — 
hoxe xa icónica — dos principais artistas galegos: de Castelao a Seoa-
ne, pasando por Díaz Baliño ou o novísimo Díaz Pardo, entre outros.
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Tras o esmagador apoio inicial dos concellos galegos á proposta de 
texto, tocaba o referendo popular. O 28 de xuño de 1936, dun censo 
de 1,3 millóns de persoas, votarían máis dun millón de persoas (un 
74,53%). Faríano afirmativamente 991.476 persoas (o 73,97%) contra 
uns ínfimos 6.161 votos negativos. Algo con semellante apoio popular 
só podía ser truncado polos fusís asasinos do exército franquista que 
se alzaba en armas tan só un día despois da súa aprobación. Aquel 
Estatuto quedaría soterrado, tapado coa lousa dunha longa noite de 
pedra, e regado co sangue de Casal, Bóveda e de tantas outras per-
soas que participarían na súa defensa. Porén, as ideas e ansias de 
liberdade dun pobo non se poden soterrar. Sempre volven agromar.
Aquela campaña e o resultado do plebiscito son, sen lugar a dúbidas, 
un dos episodios máis importantes da historia contemporánea de 
Galiza e unha mostra do potencial do nacionalismo galego. En 1936, 
nun contexto moi complexo, foi posíbel. Tócanos ás e aos nacionalis-
tas desta época histórica volver dar un paso adiante coa superación 
do actual Estatuto de Autonomía que, catro décadas despois, demos-
trou que, lonxe de solucionar ningún dos problemas estruturais do 
noso país, axudou a perpetualos. Para o nacionalismo galego, o Esta-
tuto de Autonomía de Galiza aprobado en 1981 non foi un traxe que 
nos viñese pequeno co tempo. Sempre foi unha vía morta. Unha ca-
misa de forza que inviabiliza o noso normal desenvolvemento como 
pobo. Trátase, ao igual que a monarquía, o libre mercado ou amnesia 
colectiva a respecto dos crimes do franquismo, dun dos piares do 
chamado “Réxime do 78”. A través da Constitución española (concibi-
da fundamentalmente non para garantir dereitos, senón para impedir 
o seu exercicio) négasenos como pobo con dereitos políticos e con-
ságrase unha descentralización, fundamentalmente, administrativa 
e baseada nunhas competencias limitadas e “cedidas” que sempre 
poden ser revogadas.
As limitacións dun “autogoberno” dese tipo son evidentes para unha 
nación como a galega. A superación desde marco non é un capri-
cho de ninguén. É unha necesidade colectiva para a nosa supervi-
vencia material como pobo e para poder mellorar as condicións de 
vida das e dos galegos e desenvolvemento do noso país. A esa tarefa, 
que colle o relevo do traballo daquela xeración de galegas e galegos 
excepcionais que hai 85 anos conseguían dar un gran paso adiante, 
estamos todas e todos convocados. 

Rubén Cela Díaz 
Presidente da Fundación Galiza Sempre

Faixa na rúa da Raíña de Lugo chamando ao voto no día 28 de xuño.
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Asemblea pro-autonomista celebrada na Coruña o 4 de xuño de 1931.

Xantar da Barxa, en Vigo, no Día da Patria de 1930.
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A Galiza do primeiro terzo do século XX presentaba unha realidade 
especialmente viva. No 1906 creouse a (Real) Academia Galega na 
Coruña, baixo a presidencia do historiador Manuel Murguía, e ape-
nas unha década despois fundaríase na mesma cidade a primei-
ra Irmandade da Fala (IF)1. Esta última sentaría as bases da loita 
política pola Autonomía galega, con todo o que aquilo significaría 
naquela altura, tomando como símbolo a defensa do idioma galego. 
As Irmandades condensaron o mellor da Galiza do seu tempo, entre 
1916 e 1931, dando lugar no ano 1918 á I Asemblea Nacionalista 
Galega, a primeira cimeira explicitamente nacionalista, de ámbito 
galego, da historia da Galiza e inaugurando a representación ins-
titucional nacionalista por volta de 1920 nas eleccións municipais 
de febreiro daquel ano, coa acta conseguida polo xurista Lois Peña 
Novo na cidade herculina.
A finais da década dos vinte, após a ditadura encabezada polo xe-
neral Miguel Primo de Rivera, instaurada a partir dun golpe militar 
iniciado o 13 de setembro de 1923 (é dicir, dous días despois de 
asinaren cadros do nacionalismo galego, vasco e catalán o pacto in-
dependentista da Triple Alianza), a Galiza sería un fervedoiro político 
en chave republicana. Desde 1929 nacerían diversas organizacións 
políticas que procurarían abrir un novo tempo, en clave progresista 
e republicana. En outubro de 1929 nacería a Organización Republi-
cana Gallega Autónoma (ORGA), con epicentro na Coruña, da que 
participarían os republicanos organizados arredor da figura de San-
tiago Casares Quiroga, así como a militancia nacionalista coruñesa 
das IF, nucleada arredor de Antón Vilar Ponte. 
Ora ben, segundo a ORGA — que se reorganizaría en outubro de 1930 
como Federación Republicana Gallega e desde 1932 como Partido Re-
publicano Gallego2 — ía tendo unha posición cada vez máis morna en 

1 Vid. Beramendi, Justo (2008), De Provincia a Nación. Historia do galeguismo político, Vigo, 
Xerais; Ínsua López, Emilio Xosé (2016), A Nosa Terra é nosa! A xeira das Irmandades da Fala, 
A Coruña, Baia; Diéguez Cequiel, Uxío-Breogán (2016), As Irmandades da Fala (1916-1931). 
Reivindicación identitaria e activismo socio-político-cultural no primeiro terzo do século XX, Com-
postela, Laiovento; Marco, Aurora (2020), Irmandiñas, Compostela, Laiovento.
2 No 1934 o PRG xunto á Acción Republicana e ao Partido Republicano Radical Socialista Inde-
pendiente daría lugar á organización Izquierda Republicana, baixo á dirección de Manuel Azaña.
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Capa do Anteproxecto de Estatuto da Galiza  
editado polo Seminario de Estudos Galegos en maio de 1931.
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relación á Autonomía galega, maior distancia iría tomando a militancia 
nacionalista que apostara pola creación daquel partido a finais da déca-
da dos vinte no que atinxe á devandita formación política.
A proclamación da II República o 14 de abril de 19313 aceleraría o 
proceso de creación de novos partidos políticos, asociacións pro-re-
publicanas ou centros republicanos, así como a reorganización de 
formacións até o momento existentes. En todas as localidades do 
país celebraríanse numerosos actos nos primeiros meses de 1931 
en favor da República. 
Dentro desta dinámica política, en maio de 1931 nacía en Vigo o Gru-
po Autonomista (GA) e en Pontevedra, así mesmo, Labor Galeguista 
(LG), que afirmaba loitar polo “recoñecemento da personalidade na-
cional de Galiza”, reunindo galeguistas de diversas tendencias polí-
ticas. Na cidade do Lérez, igualmente, nacía o Partido Galeguista de 
Pontevedra. Formación de ámbito provincial, liderada polo ourensán 
Alexandre Bóveda, xefe do departamento de contabilidade da sede 
pontevedresa de Facenda e polo lugués Pedro Basanta, enxeñeiro 
forestal da Deputación provincial de Pontevedra, tentando aglutinar 
toda a afiliación nacionalista que sumaban as IF daquela circunscri-
ción e aqueles pequenos partidos como o GA e LG4. 
Estas tres organizacións, e outras semellantes, terían apenas uns 
meses de vida, dado que confluirían nunha nova formación unitaria 
de ámbito galego. De tal modo que entre as organizacións que se 
crearían por mor da reorganización de outras xa existentes, neses 
meses de ritmo frenético, debemos referir a fundación do (novo) 
Partido Galeguista, entre o 5 e 6 de decembro de 1931, no marco 
da VII Asemblea Nacionalista das IF que se desenvolveu en Ponte-
vedra. Unha formación política que pretendía aglutinar a todas as 
Irmandades da Fala e grupos galeguistas que operaban até o mo-
mento por todo o territorio galego (e mesmo na emigración, tanto 
en América como en España).
O PG tería como obxectivo prioritario conseguir a aprobación para 
Galiza dun Estatuto de Autonomía, que vertebrase institucional-
mente o país, mellorando substancialmente a vida da maioría so-
cial. Este asunto ocuparía a centralidade da vida política galega no 
tempo republicano, entendendo o Estatuto de Autonomía como a 
carta de dereitos e obrigas que tería que pautar, en consonancia coa 
Constitución republicana, o día a día das e dos galegos. Oportunida-
de para reorganizar, por exemplo, a propiedade da terra no país, a 
fiscalidade (absolutamente abusiva e desproporcionada), planificar 
a industrialización do territorio ou crear, entre outros, unha banca 
pública galega, a partir da constitución dun Parlamento galego, para 
alén de oficializar tamén o uso da lingua galega, dando lugar a un 
ensino en que estivese presente o idioma propio de Galiza, así como 
a súa historia, o seu medio natural ou, entre outros aspectos, o es-
tudo da súa economía.

3 Vid. Máiz, Bernardo (1988), Galicia na Segunda República e baixo o franquismo (1930-1976), 
Vigo, Xerais; Velasco Souto, Carlos (2000), Galiza na II República, Vigo, A Nosa Terra.
4 Vid. Beramendi, Justo (2008), De Provincia a Nación. Historia do Galeguismo Político, Vigo, 
Xerais; Diéguez Cequiel, Uxío-Breogán (2015), Nacionalismo galego aquén e alén mar. Desarti-
culación, resistencia e rearticulación (1936-1975), Compostela, Laiovento.
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Rascuño da Orde do Día da Asemblea de Concellos de Galiza Pro-Estatuto, 
1932 (Arquivo IEGPS).
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Os inicios da campaña a favor da Autonomía galega
A campaña pro-Estatuto artellaríase inicialmente por parte, dunha 
banda, dos rexionalistas da ORGA de Casares Quiroga e doutra dos 
nacionalistas, aínda nucleados arredor das IF neste momento e, ao 
pouco, do PG. Á altura do 4 de xuño do 1931 desenvolveríase na 
Coruña a xuntanza que, baixo iniciativa da Federación Republicana 
Gallega (FRG-ORGA), dando cabida a rexionalistas e nacionalistas 
coa pretensión de atinxir como resultado un anteproxecto de texto 
estatutario base para encetar discusións sobre o marco estatutario. 
Unhas discusións que na propia asemblea se suscitaron a partir da 
confrontación que se estabelecería entre tres proxectos previos de 
Estatuto, a saber: Bases para un proyecto de Estatuto Gallego, Proyecto 
de Bases e Antreproyeito de Estatuto da Galiza. O primeiro texto era 
da autoría do Secretariado de Galicia en Madrid, o segundo do Ins-
tituto de Estudios Gallegos da Coruña e o último do Seminario de 
Estudos Galegos (SEG). O debate daría como resultado uns acordos 
mínimos, mais o feito de que só se dera cita na asemblea militan-
cia da ORGA e do galeguismo, deslexitimaría, por ausencia doutras 
sensibilidades políticas, a proposta en favor do Estatuto e saldaría 
en relativo fracaso a xuntanza, a pesar de participaren do encontro 
tamén representantes de varios colexios profesionais, así como de 
numerosos concellos e da Universidade compostelá. 
Pola contra, outras entidades e partidos políticos amosarían a súa 
posición contraria á Autonomía galega. Por exemplo, no Congreso 
extraordinario das Agrupacións Socialistas de Galiza, que tería lugar 
en Monforte o 17 e 18 de outubro de 1931, declararíase un erro a 
posición autonomista que se estaba a socializar diante da procla-
mación do tempo republicano. Chegaríase a afirmar no comunicado 
resultante do devandito congreso das agrupacións galegas do Par-
tido Socialista Obreiro Español (PSOE), que non era unha prioridade 
da sociedade galega aprobar un Estatuto de Autonomía5 e que esta 
cuestión era irrelevante a nivel popular. Unha posición que non com-
partirían importantes cadros do socialismo galego, por exemplo o 
médico e alcalde ferrolán, de ideario galeguista, Xaime Quintanilla6.

A celebración da Asemblea de Concellos de Galiza  
Pro-Estatuto en Compostela
Con independencia de que a asemblea que tivo lugar na Coruña o 
4 de xuño de 1931 non sumara máis forzas políticas que a militan-
cia da ORGA-FRG e das IF, non é menos certo que sumou enormes 
simpatías polo país adiante, do que serían boa proba todas as ad-
hesións que se fixeron chegar e a enorme proxección mediática que 
alcanzou. De tal modo que aquela asemblea posibilitou que a cues-

5 Esta posición contraria cara ao Estatuto de Autonomía iría suavizándose ao longo da II 
República, diante do aumento de apoio social que experimentaría o autonomismo galego da 
man do galeguismo; participando, con todo, algúns destacados cadros da tendencia gale-
guista do PSOE, así como do PCE, da campaña en favor do plebiscito de Autonomía.
6 De feito, a agrupación socialista ferrolá votaría en contra daquela resolución, sendo publi-
camente partidarios a maior parte dos seus integrantes da Autonomía galega. Á cabeza 
Xaime Quintanilla, activo galeguista que participara das Irmandades da Fala desde a súa 
creación no ano 1916, sendo o seu primeiro secretario local en Ferrol, participando tamén da 
Irmandade Nazonalista Galega, que combinaría a partir de 1922 coa súa militancia no PSOE 
(ostentando a alcaldía de Ferrol por esta forza política entre 1931 e 1934).
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Rascuño do articulado estatutario, da man de Alexandre Bóveda, diante da 
Asemblea de Concellos de 1932 (Arquivo IEGPS).
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tión estatutaria tomase dimensión social, grazas a centos de notas 
de prensa publicadas nos medios de comunicación de referencia 
da Galiza do momento, dando lugar ao debate social sobre o inte-
rese e a oportunidade que significaba a Autonomía. Doutra banda, 
esta xuntanza fixo que representantes políticos,  entidades sociais e 
profesionais que non estiveran presentes nesta (tentando que o en-
contro non se celebrase), se viran obrigados a pronunciarse sobre a 
Autonomía após ter lugar aquel encontro.
Para darlle maior impulso ao proceso en favor da Autonomía 
galega, os deputados republicanos de orientación galeguista 
no Parlamento español (a denominada “minoría galega”), repre-
sentada por Antón Vilar Ponte, Ramón Suárez Picallo, Lois Peña 
Novo, Emilio González López, Ramón Otero Pedrayo e Daniel Cas-
telao, promoverían unha nova xuntanza a realizar o 12 de xullo 
tamén na Coruña. Logo desta reunión, en que non se chegaría a 
consenso, decidiríase desenvolver unha xuntanza en Madrid, que 
sería seguida doutra desenvolvida tamén na capital española o 
15 de outubro de 1931. Desta última reunión resultaría un texto 
en que a grande parte das propostas dos galeguistas, en minoría, 
desbotáronse. Este resultado derivaba do intento de integrar no 
proceso de redacción do Estatuto galego, para que este cobrase 
maior lexitimidade, os deputados de ideario conservador electos 
polas circunscricións galegas. 
A partir deste momento iniciaríase unha paréntese no proceso es-
tatutario que na práctica representou a súa conxelación. Pasarían 
os meses e non se albiscaría ningunha actividade oficial en favor 
do Estatuto (aínda que socialmente aumentaban os actos en favor 
deste). Coa chegada da primavera do 1932, por volta do 19 de abril, 
o alcalde de Santiago de Compostela, Raimundo López Pol, tomaría 
a iniciativa de reactivar institucionalmente o proceso autonomista7. 
Xustamente acontecía aquilo na mesma data en que os medios de 
comunicación daban conta dos actos multitudinarios que se viñan 
de desenvolver, ao longo da fin de semana8, para celebrar o primeiro 
aniversario da proclamación da II República.
Na maior parte dos mitins con que se celebrou na Galiza o primeiro 
aniversario da II República estivo moi presente a loita polo Estatuto 
de Autonomía. E recollendo a decisiva actuación do alcalde López 
Pol (influenciado por Alexandre Bóveda, secretario xa de organiza-
ción do PG, e o edil compostelán Enrique Rajoy Leloup), o concello 
de Santiago de Compostela aprobaría, días despois daquel primeiro 
aniversario republicano9, convocar unha xuntanza en Compostela 

7 Cores Trasmonte, Baldomero (1976), El Estatuto de Galicia: [actas y documentos], A Coruña, 
Librigal; Pazos, Antón M. (2009), Xuntos por Galicia: A Asemblea de Concellos de 1932 e o Esta-
tuto de Autonomía de Galicia / Antón M. Pazos (ed.), Compostela, CSIC/EGPS.
8 O 14 de abril de 1932 era xoves, polo que na maior parte de localidades as celebracións 
adiáronse para o sábado e domingo, 16 e 17 de abril.
9 Con data 27 de abril segundo a documentación que temos manexado. Para todo este 
proceso é de grande interese toda a produción de Baldomero Cores Trasmonte. Vid. Cores 
Trasmonte (1998), O Estatuto de Autonomía de Galicia (1932-1936): os documentos oficiais, 
Santiago de Compostela, Forum Galicia de Estudios Sociales (FOESGA); e Diéguez Cequiel, 
Uxío-Breogán (2002), A Asemblea de Concellos de Galiza Pro-Estatuto, Pontevedra, Fundación 
Alexande Bóveda.



12
1936

2021

Alexandre Bóveda dando un mitin en favor do Estatuto de Autonomía, días 
antes do Plebiscito. Praza Maior de Lugo. Xuño de 1936 (FAB).

Faixa no Concello de Lugo animando a votar o Estatuto. Xuño de 1936.
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de todos os concellos do país para debateren arredor do que tería 
que ser o texto definitivo do Estatuto de Autonomía. Após esta con-
vocatoria, e a adhesión da maioría dos concellos de Galiza a esta ini-
ciativa, marcaríase data para o desenvolvemento dunha xuntanza 
preparatoria da que logo sería denominada Asemblea de Concellos 
de Galiza Pro-Estatuto; asemblea esta que representaría o último 
chanzo diante do proceso de redacción do articulado do Estatuto. 
Comezou a asemblea o 3 de xullo de 1932 no Paraninfo da Univer-
sidade compostelá por volta das once da mañá e representaba, 
segundo os medios de comunicación impresos do momento, os 
“elementos políticos, administrativos, económicos e culturais que 
constituían a vida social da Galiza”10.
O PG desde aquela xuntanza en diante sería a forza motriz do pro-
ceso autonomista. Aínda que sacrificou boa parte do seu progra-
ma de máximos (en clave soberanista), conseguiría reunir a maior 
parte, tal e como veremos, dos concellos galegos para debater so-
bre a Autonomía (e o que esta implica naquel tempo). De tal modo 
que aquela reunión preparatoria se celebraría cun resultado óptimo, 
aprobándose finalmente un articulado que tería que ser debatido 
e aprobado polas corporacións municipais galegas no mes de de-
cembro. O texto articulado publicaríase en distintos xornais, caso 
de El Pueblo Gallego, A Nosa Terra, La Vanguardia Gallega, Heraldo de 
Galicia, La Voz de Galicia, El Progreso, El Ideal Gallego, El Eco de Santia-
go e El Compostelano, entre outros xornais. A partir deste momento 
calquera representante lexítimo dos concellos, así como os partidos 
políticos e as institucións do país, podían presentar emendas. Estas 
emendas irían todas a parar a Alexandre Bóveda quen, dunha ban-
da, lles daría unha orde temática, para logo seren discutidas no ple-
nario da asemblea de concellos, e doutra preparaba, fronte a estas, 
as argumentacións para a defensa da ponencia oficial. 
O 1 de novembro Raimundo López Pol, alcalde de Compostela; Xai-
me Quintanilla, alcalde de Ferrol; Manuel Iglesias Corral, alcalde da 
Coruña; José Cobreros, alcalde de Lugo11; Antonio Álvarez Dopazo, 
alcalde de Ourense; Bibiano Fernández Osorio-Tafall, alcalde de Pon-
tevedra; José Novo Rodríguez, alcalde de Betanzos; Germán Rego 
González, alcalde de Mondoñedo; Jacinto Fernández Lago, alcalde 
de Tui; Franscisco Álvarez Xesteira, alcalde do Carballiño; Manuel 
Ferreiro Panadeiro, alcalde de Lalín; Germán Vidal Barreiro, alcalde 
de Noia; Juan Manuel Somoza García, alcalde de Sarria e Amando 
Garra Castellanzuelo, alcalde de Vigo, convocaban todos os conce-
llos da Galiza á devandita Asemblea, a través do chamamento/con-
vocatoria Aos Concellos da Galiza. 
Previamente á devandita convocatoria e xuntanza, desenvolvéronse 
diversos actos que pretendían conciliar as distintas posturas que 
había no país en relación á cuestión autonómica e consensuar o 
texto definitivo de Estatuto. Neste senso, unha vez recibido nas cor-
poracións municipais o referido chamamento Aos Concellos da Gali-
za, sería debatido nos plenos municipais, decidíndose en cada unha 
delas participar ou non da xuntanza.    

10 Estatuto de Galicia (anteproxecto), Compostela: Tipografía de El Eco de Santiago, 1932, p.7
11 No documento orixinal constaba erroneamente José Correros.



14
1936

2021

Cartaz pro-Estatuto de Autonomía de Galiza asinado por Zeus.



15
1936

2021

Cando isto acontecía a República aínda estaba tomando corpo e 
a cuestión autonómica galega non presentaba ningunha certeza, 
polo que era necesario avanzar sen perder tempo12 para consolidar 
o novo marco xurídico-político e os consensos que se fosen conse-
guindo arredor da cuestión autonómica.

A Asemblea de Concellos Pro-Estatuto 
O sábado 17 de decembro de 1932 encetaba ás doce e media da 
mañá, logo dun atraso de hora e media, a sesión inaugural da Asem-
blea de Concellos de Galiza Pro-Estatuto. Xaime Quintanilla, alcalde 
de Ferrol, nomeado presidente daquela cimeira autonomista galega, 
non podería asistir á asemblea por baixa médica e sería substituído 
por Bibiano Fernández Osorio-Tafall, alcalde de Pontevedra, quen se 
encargaría da apertura do encontro.
En nota xornalística presentábanse as primeiras horas do 17 de de-
cembro en Compostela do seguinte xeito. Afirmábase no xornal El 
Eco de Galicia:

“Desde las primeras horas de la mañana se advirtió una 
desusada animación en toda la ciudad. Casi todas las ca-
sas lucían colgaduras respondiendo a la invitación que 
hizo el señor Alcalde en su circular de ayer. A diez de la 
mañana recorrió las calles la Banda de Beneficencia ejecu-
tando algunas de sus más escogidas partituras. 
Casi en todas las calles había rotuletas dando la bienveni-
da a los asambleístas y exaltando el amor a Galicia”.

Ao longo de tres días debateríase arredor do texto estatutario gale-
go que logo habería que plebiscitar. En xeral foi unha asemblea de 
grande debate, en canto temática e duración se refire, na que Galiza, 
representada a través dos seus concellos — 227 con representa-
ción, dun total de 319 —, se xogaba o seu Estatuto de Autonomía. A 
expectación e relevancia sería tal que se prepararía, mesmo, unha 
instalación radiofónica para que a comunidade galega seguise os 
debates en América do Sur.
Dado o apoio que finalmente concitaría a cuestión autonómica, só 
dúas cuestións levantaron o ton dos asembleístas. Dunha banda a 
cooficialidade do galego e o español, e doutra a fixación da capita-
lidade da Autonomía galega. A primeira cuestión sería combatida a 
través dun voto particular por Santiago Montero Díaz13, bibliotecario 
da Universidade compostelá,  en que propuña eliminar o inicio do 
punto 4º do Anteproxecto de Estatuto, en que se podía ler “(...) serán 
idiomas oficiais na Galiza, indistintamente, o castelán e o galego”. 
Montero Díaz escudábase para defender esta supresión no suposto 
descoñecemento xeral do galego entre a poboación e a falta dun-
ha normativa que unificase o idioma ortograficamente á hora de o 
utilizar oficialmente, con coherencia e homoxeneidade. Alexandre 

12 Entre tanto, o Estatuto de Autonomía de Catalunya sería aprobado no Parlamento es-
pañol o 9 de setembro de 1932 e o Estatuto de Euskadi sería consensuado por unha 
Asemblea de Concellos vasca no mes de xuño de 1932, plebiscitándose o 5 de novembro 
de 1933.
13 Que pasou de militar no inicio da II República no Partido Comunista de España a integrarse 
nas Juntas Obreras Nacional-Sindicalistas a partir de 1933.
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Faixa pro-Estatuto en Ribadeo. a mediados de xuño de 1936 (EPG).

Capa do libro de Manuel Banet Fontenla A Prol do Estatuto, 
publicado en 1933.
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Bóveda, en defensa da Ponencia oficial, convenceu á maioría das 
persoas asistentes afirmando que:

“...se non se recoñece a cooficialidade [de ambos idio-
mas], todas as xentes do agro e do mar terán do galego 
a mesma idea que tiveran até agora, é dicir, dunha cousa 
que non se debe empregar e que está por baixo doutra”, 
acrecentando que “...a unificación do galego está ela-
borándose e que nada de particular ten que despois de 
ser vencido o noso idioma, máis aínda que polo radio do 
castelán, por un centralismo imperialista de catro sécu-
los que perseguiu ao [noso] idioma, pode este sufrir unha 
crise de diferenciación na escrita, mais isto xa o está sal-
vando a Academia Galega”. 14

Así mesmo, a cuestión da capitalidade foi problemática aínda que 
menos que o asunto idiomático. Téndose proposto Compostela 
como capital da Galiza, o alcalde da Coruña, Manuel Iglesias Co-
rral, propuña que a cidade herculina se mantivese como capital da 
futura Autonomía. Diante deste debate, Iglesias Corral marcharía 
da asemblea mentres Bóveda argumentaba con total serenidade 
en defensa da proposta oficial. A marcha da asemblea do alcalde 
da Coruña produciu grande escándalo entre os asembleístas. Vis-
to o problema que este asunto podía causar, pondo en perigo a 
aprobación do articulado estatutario dada a significación do con-
cello herculino, subscribiríase un acordo entre o Partido Galeguis-
ta e o Partido Republicano Galego, extensivo para o conxunto de 
formacións políticas presentes na asemblea, para que se apraza-
se a elección da capitalidade galega, dando por aprobado o resto 
do articulado.
Finalmente, e salvando estas disensións minoritarias, o 19 de de-
cembro de 1932 sería aprobado o Estatuto de Autonomía pola 
Asemblea de Concellos, cun apoio de 209 cámaras municipais dun 
total de 227 representadas nesta cimeira.
Logo da asemblea a ledicia que sentían todas as persoas que contri-
buíron ao bo desenvolvemento do acto era plena. Editoriais, volanti-
nas e cartaces, entre outros medios, foron utilizados para transmitir 
ao conxunto do país o feito histórico que representaba a aprobación 
do articulado estatutario. Podíase ler a inicios de xaneiro de 1933 no 
periódico Faro Vilalbés, editado quincenalmente na capital da Terra 
Chá polo Partido Republicano Gallego, o que para unha maioría dos 
concellos galegos representaba aquel resultado:  

“Ya tenemos Estatuto. Ya Galicia dió su primer paso para 
su liberación del yugo centralista y se dispone a plebiscitar 
su Estatuto”.

O Plebiscito de Autonomía
Coincidindo co inicio do ano 1933 desenvolveríase en Pontevedra un 
xantar de celebración polo éxito da Asemblea de Concellos. No acto 
daríanse cita diversas autoridades e representantes de numerosas 
organizacións políticas, profesionais, sociais e culturais, así como 

14 Diéguez Cequiel, Uxío-Breogán, (2002) A Asemblea de Concellos de Galiza Pro-Estatuto... 
p.48-51
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Os Cantóns da Coruña engalanados en favor da 'Autonomía' (xuño de 1936).

Comitiva pro-Estatuto das comarcas de Chantada e Val de Lemos, xuño de 1936.
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de concellos. Aquel encontro converteuse ao final nunha homenaxe 
ás figuras de Alexandre Bóveda e Bibiano Fernández Osorio-Tafall. 
Ao longo dos primeiros meses de 1933 repartiríanse polas feiras, 
rúas e aldeas do país volantinas en favor da Autonomía galega, de 
cara a preparar o plebiscito no que se sometería á vontade das e 
dos galegos o articulado estatutario. 
Segundo o ano 1933 ía desenvolvéndose, os actos e tensión arredor 
do Estatuto de Autonomía aumentaban. Actos que na maior parte 
dos casos estarían coordinados polo recentemente creado Comité 
Central da Autonomía15. Dado o éxito da Asemblea de Concellos e o 
ambiente social existente en favor da Autonomía, o Comité Central 
proporía celebrar o plebiscito sobre o Estatuto para o mes de de-
cembro daquel ano. De tal modo que se realizaron centos de actos 
de reivindicación autonomista polo país adiante, nos que se expo-
rían exemplos prácticos dos beneficios a que daría lugar a aproba-
ción do Estatuto galego. 
Con semellante nivel de mobilización que había en todo o país, o re-
sultado do Plebiscito de Autonomía prometíase moi favorábel. Ora 
ben, a conformación dun goberno a nivel estatal liderado pola Con-
federación Española de Derechas Autónomas (CEDA), a partir das 
eleccións xerais de novembro de 1933, acabaría impedindo que se 
puidese realizar o devandito plebiscito ao longo da nova lexislatura. 
Así, pois, habería que agardar ás eleccións de febreiro de 1936 e á 
vitoria da Frente Popular (FP) para que se oficializara a data do de-
vandito referendo popular, con base no pacto entre o republicanis-
mo español e o nacionalismo galego, que participaría na devandita 
coalición electoral a cambio de se oficializar a data do plebiscito de 
gañaren as eleccións. Naquelas eleccións o Partido Galeguista ob-
tería tres actas (Daniel R. Castelao, por Pontevedra; e Ramón Suárez 
Picallo, así como Antón Vilar Ponte, pola Coruña) e co novo goberno 
que se conformaría, arredor da FP e baixo a presidencia de Manuel 
Azaña, aprobaríase que o Estatuto de Autonomía galego se plebis-
citase o 28 de xuño de 1936, ratificándose a proposta do Comité 
Central da Autonomía galego. 
De marzo a xuño desenvolveríase unha forte e intensa campaña en 
favor das ‘liberdades da Galiza’, tal e como se podía ler en numero-
sas publicacións da época, diante da que o nacionalismo galego 
ficaría á cabeza, con Bóveda e Castelao como figuras centrais, xun-
to a Ramón Otero Pedrayo, Ramón Suárez Picallo, Víctor Casas ou 
Manuel Gómez Román, entre outras e outros cadros do galeguismo 
da altura (fundamentalmente activistas do PG, aos que sumarían 
algúns cadros de Izquierda Republicana, do Partido Comunista ou 
do Partido Socialista Obrero Español; destacando xunto á militancia 
da Federación de Mocedades Galeguistas algúns mozos das Juven-
tudes Socialistas Unificadas).
Aquela campaña tivo unha dimensión enorme, a dicir da prensa 
daquela altura e dos resultados oficiais da xornada do 28-X. Malia 
as fontes que non deron credibilidade aos resultados daquela cita 
electoral, oficialmente a participación foi dun 75%, con 993.351 su-

15 Organismo constituído o 8 de xaneiro de 1933, ao abeiro do resultado da Asemblea de Con-
cellos, para coordinar a campaña autonomista e marcar a folla de ruta de cara ao plebiscito.
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Castelao nun mitin pro-Estatuto de Autonomía en Madrid, 
no mes de xuño de 1936 (AGA).

Mitin pro-Estatuto na praza do Cantón en Chantada, o 1 de xuño de 1936,  
onde interviu, entre outros, Castelao.

Exemplos de axitación 
chamando a aprobar o Estatuto.
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fraxios a favor do Estatuto, fronte a 6.161 en contra e apenas 1.451 
votos en branco.
Após o plebiscito só restaba, segundo rezaba a Carta Magna repu-
blicana, que as Cortes españolas deran estado parlamentar e visto 
e prace ao documento estatutario. Para isto, encabezaría Daniel Ro-
dríguez Castelao unha delegación galega trasladada a Madrid, inte-
grada igualmente por Ánxel Casal, Lois Tobío Fernández e Manuel 
Gómez Román, entre outras persoas, de cara a lle dar ao presidente 
das devanditas Cortes o documento referendado polo pobo galego. 
O articulado estatutario non tomaría estado parlamentar daquelas 
por se producir o Golpe militar reaccionario do 18 de xullo do 1936.

Do éxito plebiscitario  
á aprobación do Estatuto no exilio
O nacionalismo galego no exilio, reorganizado arredor da Irmandade 
Galega (desde 1941) e contando con aquela sorte de goberno no 
exterior que sería o Consello de Galiza (creado no 1944), seguiría na 
loita de ver culminado o proceso en favor da Autonomía galega. De 
tal modo que batallarían institucionalmente para que as Cortes es-
pañolas no exilio admitisen a trámite o debate do Estatuto galego. 
Logo de crear un ambiente propicio ao respecto, entre 1941 e 1944, 
os membros do Consello de Galiza marcharían cara a México con 
data 1 de outubro do 1945, unha vez foran convocadas as Cortes 
españolas no exilio para novembro daquel ano16. Sería necesario, ao 
entender dos galeguistas, chegar a México unhas semanas antes 
de se desenvolver a primeira sesión parlamentaria, de cara a esta-
belecer contacto directo cos parlamentarios republicanos de cara 
a facerlles comprender a necesidade da Autonomía galega. Daniel 
R. Castelao, Ramón Suárez Picallo, Antón Alonso Picallo e Elpidio 
Villaverde serían centrais naquel labor. 
Confirmaríase daquela o enorme acerto de se ter creado un ano 
atrás o Consello de Galiza. Cando non había grupo organizado do 
exilio galego interesado en relanzar a iniciativa en favor do Esta-
tuto de Autonomía galego, a constancia daqueles parlamentarios 
nacionalistas, con Castelao á cabeza, daría lugar a que o 7 de no-
vembro do 1945 as Cortes republicanas no exilio alén mar reto-
masen o debate sobre o Estatuto de Autonomía galego, reuníndo-
se no Palacio do Departamento Central, diante da céntrica praza 
mexicana do Zócalo. 
Dous días despois, nunha longa xornada, na terceira sesión daque-
las Cortes, quedaría constituída a Comisión de Estatutos e, nomea-
damente, a Comisión do Estatuto Galego da que participarían en 
representación nacionalista galega de xeito decisivo Villaverde, Cas-
telao, Alonso Ríos e Suárez Picallo. Nesa sesión desenvolvida o 9 
de novembro a partir das catro e media do serán, e tras seis horas 
de debate, finalmente sería aprobado o articulado estatutario gale-
go, coa colaboración de dous deputados galegos que se sumarían 
ás reclamacións dos parlamentarios que integraban o Consello de 
Galiza, nomeadamente o socialista ferrolán Edmundo Lorenzo San-
tiago, que acabaría participando do Consello, e o centrista boirense 

16 Diéguez Cequiel, Uxío-Breogán (2015), Nacionalismo galego aquén e alén mar…
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Detalle da capa de A Nosa Terra dando conta do resultado 
do plebiscito, xuño de 1936.

Homes e muleres agardando para votaren o Estatuto de 
Autonomía en Vigo. 28 de xuño de 1936 (EPG).

Mulleres e homes agardando para votaren o Estatuto de 
Autonomía en Compostela. 28 de xuño de 1936 (EPG).
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Ramón Fernández Mato — amigo persoal de Castelao desde a mo-
cidade. Daría lugar aquela intervención galega a unha declaración 
ministerial que proclamaba o dereito de Galiza á súa Autonomía e 
decretaba o traspaso de fondos ao goberno autónomo, “...a fin de 
que sus instituciones puedan funcionar desde el principio con las 
posibilidades económicas necesarias”.
Os nacionalistas conseguiran facer xirar en grande medida os 
debates daquelas Cortes españolas arredor da cuestión nacional 
galega, intelixentemente no marco da ordenación democrática da 
Península Ibérica.
Logo de ter pasado polos tres chanzos regulamentados a tal fin 
pola Constitución republicana do 1931 (Asemblea de Concellos, 
Plebiscito e, finalmente, debate e aprobación parlamentar a nivel 
español), Galiza contaba co seu Estatuto autonómico. Sería esta 
unha data de celebración, logo de anos de arduo traballo diante do 
que Castelao gañaba maior lexitimidade e, con el, o propio Consello 
de Galiza e o nacionalismo galego exiliado con sede en Bos Aires. 
Aquela aprobación tivera o propio Consello como institución a partir 
da que vehiculizar a demanda daquel simbólico Estatuto ao gober-
no republicano.
O labor en favor do Estatuto dábase por rematado con éxito, por vol-
ta daquel outono de 1945, practicamente unha década despois de 
se ter plebiscitado exitosamente na Galiza republicana; magnífica 
homenaxe aos milleiros de galegas e galegos que fixeran posíbel os 
resultados do 28 de xuño de 1936.
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