
2.8 . Contrlbuclón ao estudo das relaclóns 
entre catollclsmo soclal e rexlonallsmo 
na Gallcla da Restauración 

ALBERTO MARTINEZ LOPEZ 

iffTAODUCCION 

Dada a sacralización do apoliticismo (teórico) como constante básica do sindicalismo católico, co cai se 
parcurnba soslalar as dlverxenclas Internas baixo o común denominador confesional. é moi dificll atopar 
tteclarsaJOns expllcltas do conxunto deste movemento ou dalgunha entidade encol do tema que nos ocupa. 
Elo d1hcúltanos a laboura, obrigándonos a empregar a máxima prudencla para evitar caer en xeneralizaclóns 
:abLJsfvas, o que poden seren simples opinións ou actitudes persoais. Tendo presente este handlcap. e obser
v~ndo unhas mlnimas doals de precaución metodolóxica, creamos poslble tracexar un esbozo sobre a evolu
cf6n global das relacións entre estas duaa ideoloxias: Catolíclamo soclal e Rexlonallsmo-Nacionallsmo. Hai 
que ter er:i conta por último que os dous elementos deste blnomlo son dous continentes de limites Impreci
sos e de contidos mol complexos cuia sinllicaciõn real varia grandemente ao longo deste dllatado período 
denominado Restauración. 

Tentaremos pois de descubrlr estaa interconexlóna valéndonos da participación e opinións dos penioei
ros do slndlcallsmo católlco nos principé.is fitos demostrativos do agromar dunha conciencia nacional 
galega. 

CATOLIOISMO SOCIAL, CARLISMO E REXIONALISMO (1) 

Sabido é que un doa pontos ideolóxicos básicos do carliamo é a defensa da Rellxión. Pola Acta de 
loredtf'l (1897) lncorpóraae a sua ideoloxia as solucións proclamadas pota Igrexa prá chamada "cuestión 
social' na encíclica Aerum Novarum (1893). Obaervaremos como, polo menos deica a década dos dez, en 
que escomenzan a actuar os maurlstas, os prlnclpé.ls organizadores e dirixentes do movemento sindical 
catõllco serán carlistas militantes ou simpatizantes. A sua enumeración seria interminable, citemos unica
mente os máis sobranceiros: Alfredo Branas, Vázquez de Mella, Lago González, Losada Diéguez, Pel\a Novo, 
Costas Mérquez, etc. 

Na Galicia llnlsecular o Rexlonaliamo engloba dos grupos claramente diferenciados: 1) O llberal, defen· 
sor das novas formas económicas capitafiatas e democráticas; 2) O conservador-tradicionalista. Aboga por 
unha restauración dos vellos modos de producción precapltallatas, mostrando unha clara hostilidade polo 
llbarallamo, Capltalismo e Democracia. O seu Ideólogo será Branas (2). Nln que dicer ten que os prohomes 
do catoliclsmo social se inclinarán cara este último enfoque. Pero ¿qué elementos, ademéls das persoas, 
había en comú n entre a trfada conceptual que titula este apartado? 

A doutrina social da Igrexa defendia a volta a un sistema mítico e Idealizado, baixo a éxida clerical. No 
eido obreiro, estaba a prol da reetauraclón, actuallzada, dos antergos gremlos. Daf a constltuclón de Círcu
los Católlcos de Obraras, onde se pretendia lograr a Irmandade entre as clases, colocando aos soclos nume
rar-los (obreiros) baixo a tutela doa socios protectores (patronos). E sll\ificatlvo ao respecto que a escasa 
lncidencla que lograran no mundo obreiro. estivera centrada naqueles oficias que representaban os restos 
reslduéis dunha estructura precapitallsta: servidume, modistas, zapateiros, etc. A nivel xeográfico temen é 
sintomático que foran Santiago e Ourense. cidades de estructura económica arcaica, as localidades onde 
principalmente desenvolveron actividades os gremios católicos. No campo defendiase un equilíbrio inesta
ble entre a producclón cara ao mercado e o mantenimento das tradlcionáis industrias caseiras no marco 
dunha familia patriarca!. 

Hei que engadir que no aspecto doctrinal, o catoliclsmo social rexeitaba o Liberalismo polltico e as suas 
derivacións de la1cismo. soberanía popular e democracia. opol\endo frente a elo a estreita unión de Altar e 
Trono, a orixe divina do poder, e a representación corporativa. 

Todos estes plantexamentos poderian seren suscrltos plenamente polo Carllsmo. Noustante compra 
senalar que dende a segunda década do sigla xx. a Implantación católica no campo se acelera, coa creación 
de duclas de sindicatos, cuia finalidade principal era a modernizaclón técnica e a conseguinte lntroducclón 

(1) Ver 110 reepecto o llbto de X. R. Barrelro FernAndez, El Carllsmo gal/ego, pp. 303-317. 
(2) Sobre Bral\as e o grupo católlco rexlonallsta compostelán ver Ram6n ~.4'1 z , Alfredo Br11llas. edil. Gelexie, 1983. 
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nos circuitos comerciáis. Elo levaba a aceptación implfcite de Modernidade, palo menos nas sues novas 
rel~cló~s ~e producción: o Cepitellsmo. Esto Incidirá en que a partires deSBs dates o peso do cerlismo 
ant1cap1tehste perda forza. sendo sustltuldo polo grupo meurlste de Coruna, cidade prototipo do capitalismo 
liberal galego. na dirección do movemento. 

Penso que con estes breves epuntes quede explicada a relación entre o sindicalismo conleslonal e o 
cerlismo. Pero ¿qué papel xoga neste contexto o ideal rexionaliste? A sue función ideolóxica, ao meu enten
der, é doble: 

1) Por unha banda non debemos esquencer que a construcclón dun Estado centralizado en Espane é 
levada a cebo, ainda que o proceso xa vii'\era de atrás, polo Liberalismo. Daí que a reivindicación rexlonalista 
tivera a virtualidade, en mans católico-tradlclonellstas, de servir de dardo contra a asfixia que. según eles 
suponia o centralismo liberal prás rexións históricas (3). ' 

Este argumento sería posiblemente reforzado coa coiunture económica critica existente nas postrime
rfes da centuria decimonónica (4). 

. 2) A reivindicación da persoelldade rexional. ~sociede lndefectiblemente coe Rellxlón e Tradición. é 
d1c~r proxectada cera o pa.sado, supo~fa unha herdanza que habia que "conservar" frente ás novas, e por elo 
perigosas Idees do Liberalismo e os fillos: Soclellsmo, Comunismo e Anarquismo. E Importante resaltar este 
~onstente teime, especialmente do catollcismo egrerio, en anatematizar aos grupas e ideoloxias revolucione
nes, como extranxerizentes, non axeitadas ás peculiaridades de Gallcla. terra de pequenos propletarios e. xa 
que logo. defensora do orde social frente ás Ideas colectlvlstas, etc. (5). 

ETAPAS 

Fin• do século x1x 

Abrese este período coa publicaclón por Branas de El Regíonalismo en 1985. Ao seu carón actúa un 
núcleo tredicionalista-rexloneliste en Santiago, con forte presencie nas entidades sociais de tipo confesio
nal. como a Juventud Católica. o Circulo Católico de Obreros, o Ateneo León Xlll. Unión Obrera, etc. De 
entre eles destaquemos a Salvador Cabeza de León. Juan Barcie Caballero. o propio Branas. Rlcardo Martf
nez, e, dende unha perspectiva máis ben liberal, Joaqufn Dlaz de Rábago. Esta pleiade de persoaxes. que 
poderíamos completar coa ponta tudense representada por Lago González, Florencio Cervino e o xornal La 
lntegrldad, participa en canta iniciativa rexionalista xurde na Galicia do esmorecente século. Asf por exem
plo na tentativa de crear unha Academia Rexional de promoción da lingoa en 1886, na constltución do 
Comité Central Rexionalista en Santiago en 1890, na organización dos famosos Xogos Floráis celebrados en 
Tul en 1891. nas movilizacións realizadas para protestar polo traslado da Capitanla Xeral sita na Coruna a 
León, na fundación da Liga Gallega de Santiago en 1898, etc. A partires desta data, que coincide coa exalta
ción espaí'lolista por mor da derrote cubana e a decantaclón expilcita de Branas polo carllsmo 0 rexionalis
mo católico vai perdendo azos a prol do sector liberal corunés acaudillado par Murgule aJnda que este 
definitiva escisión entre os dous sectores errastranl a ambos na atonia. ' 

Oen~e e morte de Branas (1900) deica a egromar de Sollderidad Gellega (1907) o rexionallsmo de 
calquer signo apenas da sel\áls de vida. Trasladémonos pera cubrir en parte este lagoa é cidade das Burgas 
onde veremos ao máis conspicuo representante do rexionelismo populista. Lemas Carvajal, en moi boas rela
olons c~ Círculo Ca~ól!co de Obr~ros local. Ne!euto é nomeado socio de mérito desta entidade por lerlle 
conquendo unha -btbltoteca grac1as as suas influencias ante o Sr. Bugallal. ministro de lnatrucción 
Publica (8). 

• [3) "¿No le baata a la cenlrallzsc16n liberal, disponer como le acomod11 de nueslros hljos e Intereses; no le baeta con 
de¡ar en la mlaerla a nuest!~ aldea~·ºª· .Poner en dificultades el deae.rrollo de nuestru lnduslriaa ... y pretender unificar 
nu99tras costumbres Y l!ad1c1o~es .•• ? Ed1tona1 de Branas en El Librfldôn &-Vlll-1885, reproducido en Mái:t, op. cil.. p. 24. 

Non analiZaremos e1quf a vida e obra de Branas en relación co tema proposto, xa que ademáis de desbordar o obxeto 
deste tr.abaUo. eal4 plenamente realizada esta misión na excelente obra xa citada de Málz da que tomamos os datos básicos 
pnl redacción deste período. ' 
.. _ (4) E ainílicaUvo ao respecto o titulo dunha das obras de Bratlaa "La crlaia económica en la época presente y la 
...... centralización regloRal" datado en 1893. 

dive~ ;:;;ga~¡'2~~:~118~el colectivis:;io • lntemaclonal, por lo tanto per1ectamenla inadaptable e la varledad real de loa 
... 1 uviese .esta lecldo un réglmen autonómico que la gobernase, serian lmpoalbles laa organlzeclo-

=r:.u:i:v~:::11::~,: r::!~ª8~d~~~siv;r~dera: ~"J:als ... Vlene ahora la revoluclón con el estrlblllo del reparto de 
a fnalllllc:k>nos que casen blen con nu~~ · f'~o ~ que llega nos 1erá funesta al nuestra reslatancla no está confiada 
sindicalismo re<1íona1 • Artigo de Aurello ç{¡~8f:: e~ A e c~:, ~·11~1°•6• AI sfndicalls~ extrenJa~o de.bemos oponer nuastro 
pp, 136•7. c 1 ocra, rgano do catohclsmo social m1ndon1ense. 15-IV-1919. 

(6) 8o/11rln dai ~1cul0 Calól1co cJ. Obreroa de Or1mse, n.ª 3, vm-1903. 
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Por último senalar como durante estes anos os Cfrculos Católicos. como os do Ferrol ou de Pontevedra. 
convocaban certames llterarios, con premios para composición en lingoa galega, de temática rexional, ou 
mesmo para crear un himno a Gallcla (7). 

SOLIDAAIDAD GALLEGA 

Este movemento político-social nace en 1907 ante o resonante éxito obtido por Solidaritat Catalana nas 
eleccións. Estaba constitulda por varios grupos polfticos afastados do bipartidismo turnante. é dicer. un 
sector republicano, os rexionalistas e os tradicionalistas. Pero o que nos Interesa eiquf, é a creeción dunha 
base de apoio rural por medio de. creaclón de sindicatos agrlcolas. a maioria de corte calóllco-tredlcionallste 
baixo a Influencia de Vázquez de Malle, no seu laudo de Arzúe-Melide (B). Esta ale católlco-agrarista contará 
cun voceiro: La D9fense, de Betanzos, dirixida por Vlctor Nevelre. 

O clero rural participa masivamente ne constitución destas sociedades, a pesares de que certos sectores 
da xerarquía, como o arcebispo de Santiago ou o bispo lucense, desconfian dél, ao estaren ligados ao 
Réxlme, e aparecer a Solidaridad Gallega, especialmente a sua versión egraria como su~versive verbo do 
poder establecido. Elo motive que El Eco de Galícia. xornal corunés dependente do arceb1spado, sexa nun 
principio pouco receptivo cera este movemento. ainda que logo abandonará as sues reticencias. convertfn
dose nun dos seus valedores. 

Senalemos agora a intervención personal dalgúns dirixentes católicos no espallamento do ideal sollda
rio. Franclsco Catora. profesor mercantil e empregado da Fébrice de Tabacos. vencellado és Escuelas Popu
lares Gratuitas (de Ave Maríe) (9) pertenecía á xunta provincial da Coruí'le de Solidarided Gallega, partici
pando activamente na campane de propaganda e empregando nela o Idioma galego (10). 

En canto ao órgeno de sua ela rexionalista A Nosa Terra, escriben nela ademáis do devandito Catoira, 
Lago González e Barcia Cabellero, ainda que e9tes dous colaboren unicamente con poesias. 

Citemos por último ao notario Manual Barja Dlaz, elexldo presidente de Federaclón Católica Agraria da 
Coruna na sua constltuciôn en 1918, que nos aparece Integrando e Junte Solidaria monfortlna en 1908 (11 ). 
Na primeira Asemblea Agraria celebrada na vila do Cabe nese ano represente aos agrerio-soildarlos de 
Abegondo (A Coruna). E o tirmante solitarlo da conclusión XL que decia literalmente asi: "Que se supriman 
las cuatro diputaciones provlnciales de Galicie, creendo para sustituirlas un organismo regional" (12). 

sen atemos a nivel ideolóxico un importante campo de coincidencie: o programa económico dos solidarios. 
marcademente ruralista, seré practicamente o mesmo que levaran a cabo máis adiante os sindicatos confe
sionáis: petición de supresión dos dereltos arancelarios prao millo, seguros pecuarios. prêstamos cooperati
vos. esteblecimento de concursos de gando e parada de sementáls. etc. 

Pero a posición favorable á Solidaridad Gallega, ainda que maioritaria, distaba de aer unánime dentro do 
universo social católico. Imos ver duas claras excepcións: o Marqués de Figueroa e Alfredo Garcia Ramos. O 
primeiro. que será poucos anos desp6is presidente da F. C. A. da Coruna. oporase ao movemento por razóns 
obvias. E un dos prohomes do Partido Conservador en Galicie. chegando a ocupar cargos ministeriais. 
Velase ademáis emenazado no seu proplo laudo electorel de Pontedeume. un dos ninos de actuecion 

solldaria. 

Garela Ramos, primeiro director do xornal cetólico-gassetiste El fdeal Gal/9go nado en 1917, definese 
dun xeito Irónico e frontal en contra dos solidarios, nun artigo publicado, e non por casualidade no xornal 
liberal-monterista La Voz de Ga/icia (13). 

(7) Boletin del Consejo Nacional de Corporaciones Católicas de Espalla, octubre-noviembre Y diciembre de 1903 . 
pp. 183-7. . . . . 

(8) Pódense citar como conlesionll.is con bastante certeza os r:te Arwa. Curt1s, Melide, V1lasan1ar. Sanllso. Toques e 
Calvo (Touro). A data de lundación aole aer 1907-8. coincidindo coa lei de Smd1catos Agrícolas da 1906 e o seu postMlor 
Reglamento de 1908. Sobre este aspecto do cartismo agrario ver J. A .. Durân, Crónicas-3, Akal. Madrid, 1.981. pp. 1~5-239 . 

(9) Entrou a lormer parte de sua xunta directiva en 1926. Memona de las Escuelas Populares Gratuitas Y de C1egos Y 
Nitloa pobres a los lX da su lundaclón. La Conllla, 1948. p. 5 . 

(10) Aai, por exemplo en cambre o 27-X-1907 ou na Coruna o 18-Vll-1909. El Eco de Galicia. 20-Vll-1909. p. 1 . 
(11) J . A. Durll.n, Gran Enc1clopadia GIJ//ega, tomo 111. p, 95. 
(12) J . A. Ourán. Crônic1JB·2, Akal. 1977, p . 280. 
(13) "Solidarldad Gallega··. La Voz de Ga/icia. 1-IX-1907. p. 3. Oa aeus pll.rrafos máis 11inillcalivoa rezaban asi: "Ní 

comulgo con los que sencillamente allrman que la nonnata Solidandad Gallega va a transformar la condición da nuastra 
reglõn. ni me agradaria ver un conJunto de platónicos. de romllnllcoa que a todas horas dijesen sua amores por Gahcia .. 
Gallcla no es campo abonado para la solldaridad •.. aomoa excesivamente cauto11. reservados. pruden.tes ... pera que la obra 
de la Solldaridad Gallega tuvlase ellcacia seria preciso .. . inllltrar el eapfritu redentor en les conc1enclaa, fortalecer los 
11.nlmoa epocados ... de otro modo la obra será artificiosa .. Píden dlnaro ... qua lo pidan para crear escuelas ... roturar terrenos 
Incultos ... " 
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Un.ha últlme probe de que houbo frlccións entre sectores católicos e os solldarlos, non soio por parte de 
persoeiros lalcos como oa dous citados, senón tamén entre o propio clero rural, está na sentencia condena
toria contra dous redactores de Ga/ic/a Solidaria por verios artigos inxuriosos contra os párrocos da Melpica 
e Rodla (14). 

A dtedra de Literatura galega 

En 1910 os elementos católlcos aúmanse és protestas orixinadas polo proxecto da ubicer e cétedra de 
Llngoe e Literatura galego-portuguesa en Madrid. Asi a Asemblea Reglonal Católica celebrada en Novembro 
dese ano en Santiago envia unha carta aos poderes públicos en tal senso, reclamando que se situa en Com
postela. Este cempena é apoiada por El Eco de Ga/icia, cufo director José Gómez Mertlnez "Zenitram'' 
redacta un editorial con dita finalidade, no que se mostra antirreintegraclonista (15). 

Joven Gallda 

Por estas mesmas da~as publícase na prensa un manifesto de estudantes composteláns. Abogan pola 
creaclón dun Centro Reg1onal en Santiago onde o labrego polda dirixira ás sue.& queixas, que serran logo 
eleva~ae aos poderes públicos; tll\an en mente tamen a fundación dun xornal. O manifesto (16) zumega 
unha 1deoloxla vagamente redencionista, anticaciquil e rexionelista, con reminiscencias terminolóxicas mezzi
nlanae. A sociedade formada por este fato de estudantes, entre os que destaca A. Sánchez G. Adanze. 
denominébase "Joven Gallcla". A sua finalidade era "Libertar a nuestra Galicia, rescatarla de la asclevitud 
que la oprime y la mata". O enemigo a vencer era o cacique e os medias "la difusión por todas res comarcas 
gallegas ... de unes sencilles hojas abarrotadas de verdades, para que conociéndoles el campeslno, despierte 
del aueno de la lgnorancia •• : · (17). 

De creer o autor da Información, contaria co apoio de sobranceiras pe13oalldadea de Santiago, como 
caatrovlejo, González Salgado, Barcla Caballero, Cotarelo, etc., vencellados varios deles como xa compro
bamos ao movemento social-católico. 

Acción Gallega 

Este grupo agrarista, ademáls de contar cun llder lndiscutldo, Basllio Alvarez, crego e cofundador de El 
Debate, é ollado, polo menos ao principio, con simpatia polos sectores católlcos. Asi por exemplo El Eco de 
Galicia recolle o seu manifesto constitutivo, reproducíndoo case integramente. e adicándolle os seguintes 
comentarlos MExcueamos declr que la Idea que palpita en dlcho manlfiesto nos parece de porias. Todo lo 
que sea reivindicar la personalidad reglonal de Gallcla y defender aus Intereses tlene que arrastrar siempre 
todas nuestras simpatias" (18). 

A participación clerical nmte movemento é apreciable: en Setembro de 1913 no mitin de Acevado fala 0 
párroco de Nogueira, Nogueira Foz, pouco despóis celebrase outro en Forcarey organizado polo abade de 
dita vlla (19). 

Nouatante conforme a baalllsmo vai mostrando a sua potencia e radicaliamo o sector máis conservador 
da lgresa-i en especial a xererqula iralle negando o pan e o sal, chegando o bispo de Ourense a retirerlle o 
permiso para celebrar misa ao seu dirixente carismático. 

Vlue ct. C.mb6 a Gallcla 

Por estas mesmas datas de 1913 anúnciase a chegada do líder rexionalista catalén a Gallcla. A postura 

(14> El Eco d9 <3altcle, 25-Xll-1910, p. 1. 

de 1.~:Ju~~e::;te:::::;1:~~;J· 1·? seu ponto 1.• decla: "Queremos que ae crea (en Santiago e por opoalc16n) una cátedra 
te distintas ª'"""U 

1
ª8

•. 8 n m89colanza nl en el nombre con la de la Lengua y Lileratura portugu89119, perfectemen
, --.. e muy re ac1onadas en su contextura y avoluclón lllstórlcae" 

(16) Ramattba ul: "Cuando terminemos eet t ecact6 . 
lu aaeroa.inlaa ide .. de redención al •ad cte7 tª areas micas Y regresemos • nu89troe hogares. anlmlldo11 por 
c:oritn el mngano de la colmena ~oclal 0 

11 Pll ll&no luctiema. eln descanso. contra el vampiro da nueetros campos. 
]Unémonos col ga ega, que aa la cauaa de todoa nuealros males 

querida reglónl ea 1tea gallegoa, Y con el tlh.ilo de Joven Oallcla, defenda~ loa Intereses de nuestra 

JAblfo el ~ck¡uísmot 1Abajo el llambrel 
¡Viva lll em1111clpaclÓ(I dai labriego gallegol 

(1,) 1 
!Viva G.Allcilll" lEI Eco de Gal/ela 25-X-1910 p 1) 

ãem. ~X-UtlO, p, 1 . ' ' ' • 
(19} lc•m 31-\/llH912 9 1 
(19) ldom 13·Xl·19'13 p l . 
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católica é de certa reticencia, alagando que a situación non está madura par un plantaxamento político 
raxionallste, deda a falla de conciencia cfvice ancol do teme (20). 

Irmandades da Fala 

Entre os asistentes é craación desta agrupación galeguista nada na Corul'la o 16 da maio de 1916 non 
figure ningún dirixente católico (21 ). 

Noustente axina se van aflliar a elas Antonio Losada Diéguez e Luis Pena Novo, convartlndose en dous 
adalldes de cause neclonelista. 

O vllelbés Pena Novo, procedente como Losada, do tradicionalismo. escomenze den de e sua máis tenra 
mocedade a participar, como protagonista. nas organizacións católicas. Asi xa o vemos en 1912 dirixlndose 
nun mitin agrario a 3.000 dos seus paisanos, acompanado pola plena maior do carlísmo lucense e coru
nés (22). Outra intervención destacada, xunto con Losada Dléguez, e teré en 1915 na campana de propagan
da levada a cabo polos dirixentes da C. N. C. A. Monedero e Nevares por terras ourenaéns, onda por primeira 
vez se dirlxlré ao público en galego (23). 

A evolución destes dous persoaxes é paradigmática respecto âs relacións entre Rexlonalismo e Catoll· 
cismo social. Conforme se acentúa o papel substantivo do galeguismo no seu pensamento e actitude, así se 
irán afastando da acción sindical confeslonal. ou mellor dilo o catolicismo irá incrementando as auaa criticas 
respacto a Ideoloxia nacionalista asumida por eles. 

No número 1 de A Nosa Terra (24), na sue segunda etapa agora como voceiro das Irmandades figura 
unha relación dos seus redactores e colaboradores, entre eles destacan varias persoaxes ligados directa ou 
indirectamente ao cetoliclsmo social. Asemade dos xa conacidos Cabeza de León ou Pena Novo, aparecen 
Lenca Guitlén, cronista de Mondonedo e presidente do Conaajo de Vigllencia do S. A. C. de San Rosendo de 
Mondolledo en 1922; Noriega Varela. colaborador asíduo como poeta das publlcecións católicas mindonlen
ses; Rof Codlna, asesor técnico das FF. CC. AA. de Galicle, Toubes, xerente de El Ides/ Gallago, Euganio 
Vézquez Gundfn, futuro presidente dos S. A. C. da bisbarra de Ortigueira. Varlos destes persoaxes ocupen 
cargos praemlntes nas Irmandades, ceso de Cabeza de León que preside a recen constituida en Santia
go (25) Pena Novo forma parte da recen creada Irmandade de Vllalba (26) o que non lle resta tempo para 
seguir militando nas ringleiras católicas, como se aprecia na sua aslstencla é festa celebrada polos Lulses da 
Coruna, lendo un discurso titulado "Saudo é Virxe" (27). Julio Pérez da Guerra, secretaria poucos anos 
despóls da F. C. A. de Lugo, ocupa o cargo de tesoureiro na xunta directiva da Irmandade nezonaliste de 
Lugo elexida na sua primeira xuntanza, ocupando o posto de vocal José Tellado, presidente do S. A. C. de 
capital lucense (28). 

A Nosa Terra mostra es sua simpatias por diversas entidades católicas como a Juventud Jaimista coru
ilasa ou o Circulo Católico de Obreros de Santiago por teren representado varias obras en galego de Lugrís 
Fraire como "Escravltú", "O Pazo", etc. (29). 

A prensa confeelonal e a• lrm11nd11de1 da Fala 

El ldaal Gal/ego, pertenecenta á cadea de La Edltorial Católica e o máis digno representante do catoll
cismo social en Galicia, tira o seu primar número o 1-IV-1917. O seu subtitulo xa supón unha declaración de 
princlplos "diario católico, Regionalista e lndependlente". No seu editorial, redeotado por Garcia Ramos, 
expliclta e sua misión El Ideal Gal/ego consagrarase a coadyuvar el bienastar de la neoión española ... y més 
lnmedlatamente, leboraré con fe entusiasta, por que la comarca gellega, nuestra tierra, adquiera la prepon
derancla social, mercantil, Industrial y económica a que tlene derecho ... Tenemos un patrimonlo que servir y 
a que defender; el cetollclsmo, la monarquia y la región ... " Baixo unha aparencla de reivindicación rexlona
lista acunada na sua denominación, o seu galegulsmo real fica, como acabamos de comprobar, notablemen
te reducido e arrlnconado no seu editorial programático. Nun momento en que Gallcle escomenza a ser 
considerada nación ou nacionalidade polas 1 rmandades, El Ideal Gal/ego categorizaa como un híbrido entre 

(20) Idem, 20-Vlll-1913. Editorial. p. 1. 
(21) La Voz da Ga//cia, 19-V-1918, p. 1. 
(22) El Eco de G11//c/1, 29-X-1912. p. 1. 
(23) Antonlo Monedero, Siete anos de prop11f111nda. CrónlcllS de JuB/I Hidalgo, pp. 41-56. 
(24) A Nosa Terra, 14-Xl-1918. p. 5. 
(25) lbldem. p. 7. 
(28) Idem, 28-Xt-1916, p. 7. 
(27) Idem. 15-Xll-1918, p. 7. 
(28) Idem. 25-Xll-1918. p. 4. 
(29) Idem. 15-Xll-1918. p. 4, e 25-Xll-1916, p. 7. 
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O ano eleve de 1918 

Efectivamente, neste ano, encoadrado no contexto du h • f 
Jicismo social desplega en Galicia unha abraiante ofe n a grave ractura da sociedade espanola. o cato-
idea.rio rexlonalista católico común frente ás veleldades ~~~~o~~li:.~~s frer;:: .º rexlonalista par~ fixar un 
febril campana de sindicación coa finalidade de frenar a crecente radic~l~zaci~sn l~portante. o agrario,_ cunhe 
penetración nel do soclalismo. Vexamos alguns destes sintomas. o movemento agransta e a 

Semana Agrfcofa de Santiago 

Cempafta de Monedaro e Nevar• 

Entre xullo e outubro prodúcese unha for ·d bl f · · 
polo grande propietarlo Antonlo Monedero e om~ a ·~ oNens1va catóhco-agrari~ en Galicia, protagonizada 
cundados polo cler · . esui ª evares, ambps palentinos, sendo eflzcamente se-
7 Federacións. o parroqu1al e os terratementes. Como resultado nacen moreas de S. A. C. agrupándose en 

P. N!:!~:Sf:1~.P~~~~:e;~~~~ ~~b:ap;~~t~~t:s ~~~a Galicia (algúns con mol probe Impresión dela como 0 
ción doutros propagandlstas da C N C A . everes e Monedero en 1915 e 1918, ademáis da interven
nacionaliata, tanto dun xeito coetén~· p~r'".!n~s rm~ortantes, foron duramente criticadas dende o campo 
naclonalismo conservador e católico Vlcente Ris°!ª erra c~mo posteriormente por un dos prohomes do 
que mencionábamos antes (32). ' ' 0 que evidencia unha vez méis ese progresivo divorcio 

Pouco meses despóis actuará temen como d' · 
Galegufsta na 11 República. Participará en varii:º!~?nª;s ~ta agrano José ~únez _Bua. dirix~~te do Partido 
León Xlll. Emprega neles o idioma galego (33) E d d t a bisbarra de V1lagarc1a, onde dmxla o colexio 
naclonallsta, esmorece a sua actividade socia1-c:tó~~a~car temen que cando esoomenza a descollar como 

(30} Idem, 20-Vl-1917. p. 7. 
{31) Idem. 18-1-1918, p. s. 
(32) "E ainda hal outro elemento abaurdo no a • 1 • · 

veces por propagandiataa c11stehins e por un mod 1 gra~1a¡o g11 ego. oa Sindicatos Católicos. organizados aqui moitas 
primeiro lugar. por ínadaptación do modelo e ocas e n comun a toda Espalla . Esto é absurdo por duas razóns: en 
o ab9urdo de dividir ao9 labradores en ce~f¡~~=e~ ~~~tal~~~ con~a a autonomia do agrarismo galego .. a seg linda razón é 
Vicente Risco, o problema político de Ga/icia Vigo 1 ~;6 ico~ 35enando 8 un tempo ao agrarismo e ao ··catol1c1smo'". 

(33} Vllaxoán. Cornazo e Bamlo. La /nt,.;,rid11d.° 21-x1'1-~920. p .. 2,· -,, 13-IX-1921. p. 2. e 30-1-1921. p. 2. 
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Sem•n• Reglonell1te 

As sesións, que ae inician o 26 de xullo, tenen lugar en Santiago, reducto do conservadurismo clerical. 
Foi organizada por El Debate, concretamente polo seu director Angel Herrera. presidente da A. c. N. de P. 
como continuación do certame organizado por eete mesmo diario. No acto Inaugural estiveron presentes os 
notables da localldade e doutros pontos de Galicia, sendo especialmente numeroso o palco reservado ao 
estamento clerical e temen o dos catedráticos universitarios. 

Sesfón do 1JI dia 

Abreu o turno de discursos o alcalde, en calidade de autoridade da cidade anfitriona. Falóu logo Herre
ra, marcando as lineaa xeráis da Semán: percurárase traer xente moza con azos para actuar nas novas 
realidades. Tratáb89e de conquerir que non houbera dlsonanclas entre os católicos á hora de enfoce.r o 
problema rexlonalista. Deste se til'la unha Idea demaaiado inconcreta, preciséndose unha definición. Mos
trouse receloso dunha descentralización apresurada, sen unha previa preparación social , ligando a primeira 
cunha vlviflcaclón dos organismos Inferiores: Axuntamentos e Dlputaclóns. Afirmaba por último que Galicia 
estaba atravesando por un momento critico, e que axina se produciria un importante movemento social , 
aludindo poslblemente á xa comentada campana de Nevares-Monedero. 

O Marqués de Figueroa compara a robusta vida local de Inglaterra e Alemania coa precaria de Espal'la. 
Realiza afirmacións que nos retrotraen a Branas "el absolutismo. en forma de oligarquia parlamentarla cen
tralizadora". Callflca de estéril o movemento galeguista do século pasado por indlvlduellsta. Afirma rotunda
mente que o Rexionallsmo galego ten que ser agrario e que compra dotar a Galicla de organización agraria 
pero non co carácter negativo, según el , das sociedades de resistencla. Cree que o desenvolvimento da 
familla galega e doutras instituclóns enxebres deberia fomentarse. 

lnterven de novo Herrera para facer algunhas aclaracións. sellalando que existen contradlccións. ainda 
que soio aparentes. entre o seu discurso e o dito polo Marqués. Proclámase defensor do Estado centralista 
pero repartindo as culpas entre êste e o Municipio. Senala como outro perigo da descentralización o de 
provocar unha reacción de senso contrario. 

2.• Sesión 

Intervén Pella Novo cun discurso titulado qNovas orientaclóns do Rexionalismo galego". Elquf introdú
cese unha dinámica distinta ã do Msano reglonalismo" imperante nos oradores anteriores, non solo polo 
vehiculo empregado: o galego, senón sobre todo pola radical idade das afirmaclóns. Co dlputado Rodrfguez 
de Viguri as augas voltan ao seu canle, insistindo nos perigos dunha descentralización prematura. Pregúnta
se se poderá resistir a lndustria galega a competencla internacional e di que soio aseguréndolle un mercado 
interior e aumentando a producción agrícola. Incita á nacionalización das industrias productoras de abo
nas. Remata adlcándolle un recordo a Alfredo Bralles. 

3.• Sesión 

Fala, en galego. Losada Diêguez sobre "Os problemas do idioma e da cultura no Rexlonalismo galego". 
Define á rexión, seguindo a llnea tradiclonallsta de Branas e Malla, como nacionalidade inclpiente, detida na 
sua formación histórica. Decántase por un nacionalismo culturaliata. Fai un chamamento aos bispos e clero 
parroqulal a prol da predicaclón en gatego. asi como da publicaclón dun catecismo nese idloma. 

Antonlo Golcoechea, diputado maurista por Madrid trata o tema de "Regionalismo y Nacionalismo. Su 
significado diverso. Semejanzas y diferencias." Afirma que os dous xecementos en que terian que buscar 
contido ideolóxico os diferentes partidos políticos son o Rexionaliso e o Soclalismo. Según el as caracterlsti
cae do Nacionalismo serian duas: 1) A Nacionalidade como feito fatal, blolóxico, na línea da escola xerméni
ca. 2) A fórmula da soberania. O Rexionallsmo suporia a nêgación do fatallsmo naclonal e as substitución da 
soberania pola descentralización administrativa. 

4! Sesión 

Conferencia de Herrera sobre " El Reglonallsmo y la neutraHdad religlosa". Senala como un dos basa
mentos sólidos rexionalistas a creacíón de Municipios non soio como lnstltucións de dereito público senón 
tamén de índole privada, aludindo probablemente a unha representación corporativa municipal ou a unha 
intervención da Igrexa na vida local, ou a ambas as duas facetas. Resalta como está vencellada ao Rexiona
lismo a custión da terra e a esta a custión relixiosa, concluindo xa que logo na necesidade dun Rexionellsmo 
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confeslonal como o que según el practicaba Castilla la Vi J • . 
tomar exemplo Gallcia. e a na sua organización agraria e de que debía 

Remata esta sesión o diputado Leonardo Rodrl uez d' · · 
que non sexa suprimida, senón pertecclonada (ap?auso~)unM~~ctruarsseo spoabrtrJed ª.emd1grac1ón, da cal defende 

· ar10 a redención foral. 

5.• Sasi6n 

Intervén o mozo corunés e presldent d J · 
clón "El sentimlento de lndependencla en elosª s~!t uventud Jelm1ste, Port.?I Fradej~s. Titulo de sua dlserte-
como medio de redención económica. Adhire~e a~sr2:i~~~~i~!~I ~lgl~ ~:x . Áreconiza ~ slndiceción agreria 
cedo maurista e ideólogo do cetolicismo social r 1• ó 8 e 8

• ngel Os~mo Y Gallardo, desta-
• ea 1z u un duro ataque ao nac1onallsmo. 

Clausura 

A posta do ramo foi feita por Vázquez de Mali · 
cristianismo como creador das necións e frente ao! expo~endo ~seu curnculum rexlonallsta. Considera ao 
quebrarse porque non dependen da vontade Mostr epa~a s_mo a rrma que os vencellos naclonáls non poden 
ra portuguesa. Volve a insistir na ineludible. neces~ed1be;1stda ª1º1 denuncle.r o caracte.r arbltrari~ ~afrontei
rex1onalísta. 8 e e ar e un contido confes1onal á re1vrndiceción 

Tanto o xornal corul'lés El Noroeste como sobre t d A N r, 
Jncoherencia que. según eles, supor.ra ue vlftesen o o osa erra atacaron a esta Semán criticando a 
lismo. El fdeaf Gal/ego contraatacóu h~bilmente se~!~º: forán~as a ensinar aos gai_egos sobre o Rexione
nlo anterior vir.eran os solldarios cataláns a colab en o que e es, non se esc~mdahzaron cando no dece-

orar no espa lamento do ideal rexlonellsta. 

A estas alturas, ¿qué conclusións podemos tirar desta Semana Reglonelista? 

• 1) O evidente interés de sectores católicos, mesmo e sobre todo d · 
rex1onalista. Que sexa precisamente un diarlo redi d os madrilenos, por relanzar o teme 
certo modo sospeitosa tal iniciativa. Tratariase a~~ o na ~a~ltal do Estado o que leve o peso da idea fai en 
rexenaraclonlsmo rexlonallsta capaz de convertirse enªu1txu1c1~, dun co~plexo Intento por desempolvar un 
mos periféricos, que mesmo en Gelicra afnda ue d a ~rna iv.a ao perigoso espallamento dos neclonelis
tamen como un rearme Ideolóxico frente ao soiialls~on xAe1toi ml é11s bfebl le es.comanzaben a agromar. Utillzaría 
a " 1· 1 · n ve Q o a serviria como arma de combat t o igarqu a parlamentaria centralizadora" o cal poslbiritaria a unió . e co~ ra 
respacto á democracia parlamentaria por riba dae dlf . n de todos os católicos, bastante alérxrcos 

• erenc1as entre maurlstas e tradicionalistas. 

2) A reiterada ligazón entre Rexionallsmo asoe· · · · · · 
unha forza agrario-católlca que Hría o soport~ de ~~':S"~mo .. ~gra.rio e confe111onahdade trataria de craar 
poderia ter futura proxección nun partido contesion 1 T u_n eg1o~allsmo s~no .Y blen entendido", que 

a · erramos asi o embrión rdeolóxico da CEDA. 

3) Estableclmento duns vencellos indisolubles ant R · · · 
que agradaria ao sector tradicionalista con forte pr-e ~e eSexro"..allsEmo, Trad1c1ón e Catoliclsmo, triJogla 
Br na d t ' "" ncra na man atamos en certo modo · t d a s, e res aurar un sistema de organización social t d' 1 1 • no"ª ema e 
Tenciónasa, xa que logo, de recrear un Rexionallsm ra . ic ona en que e voltara e ter preponderancla. 
ao claro predominio das formulaclóns de tipo Ji~r~~nfesronaf, que qu9'1ara truncado con Branas. frente 

4) Búscasa unha concreción do termo Rexionalism .,. · · 
estes dous obxativos aparecen como contradi t . N f o e a unr ic.aclón de criterios. Pero curiosamente 
un concepto amplo a ambíguo, permitia cob~x~~~s.mé~ e~!º· na medida e~ que o Rexionalismo seg uia 8 ser 
concepción rexlonallsta de cada un dos presentes bs1s versas tendencras. Pero en canto se afonde na 
sión afirmando que soJo hei discrepanclas formáis' ~ fe~aremos como a pesares de tentar manter a cohe~ 
Losada e o resto, manténdose este nun Rexionalis~ e e o es!as son substanclosas entre o duo Pana Novo
xencla entra un sector católlco, supermlnoritario q~ esclartrza~o e ancilar respecto á Relixión. Esta diver
soclal, non fará máis que acelerarse nos mes~ s~~fn~:S~ po o nacronallsmo, a o groso do catolicismo 

Este divorcio amóaase claramente co 11 d 1 . 
en novembro, en que éstas presenten un g~ o a ce ebr~c1ón en Lugo da Asemblea das Irmandades de Fala 
llsmo. Garcfa Ramos publica unha seria p og~ame político. decantándosesan amblguededes polo naciona
mente "El Nacionalismo gaUego. Reparo~~ ~:~~::~1bre do t~ma ~~El Ideal G~//ago (34) tltulados xenerice
suas conclusións. Móstrase contrario a todos os p t ea f . ugo. ' nos que vai desglosando e criticando as 

on os re atrvos ao reconocemento da persoalldade aspecl-

(34) Entre o 21 e o 27-Xi-1918. 
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fica de Galicia: autonomia lexlsletiva. coollcialidade, etc. Alén diso dlslnte !amen do accldentallsmo en canto 
á forma de goberno e do neutralismo relixioso. Amosa en troques a sua conformidade, en lineas xerais, coas 
reivindicacións económico-sociáis do programa nacionalista, mesmo presumindo de ir máis aló. 

O SECRETARIADO DE GAllCIA EN MADRID 

Neste prolífico ano de 1918 é tamen cando se crea o Secreteriedo de Galicla nq capltel do Estado, ainda 
que non funcione realmente deica 1920. Esta entidade, constituída polas élites galegas residentes na Villa y 
Corte. reclámase solidaria do programa suscitado nas Asembleas de Monforte. Entre os socios figuran per
soas mol conecidas do catolicismo militante como Antonlo Maseda Bouso (presidente da Federación Mindo
niense de S. A. C., da Sociedad de Obreros Católicos de Mondotledo, dirixente de C. N. C. A .. etc.) Jacobo 
Varela de Limia, do que falaremos máis adiante, e José Calvo Sotelo (35). 

AS COORDENADAS DO PENSAMENTO REXIONALISTA CONFESIONAl 

Empregaremos para realizar este labor ademáis do material xa exposto e de diversas anotacións que se 
presenten clscadas e aslstemétlcas, dous folletos (36) escritos por sinlficativos ideólogos católicos: Varela 
de Limia e Garcia Remos. Este último xa nos é conecido. En canto a Jecobo Varela de Limia. simplemente 
dicer que contribuiu a fundar a F. C. A. de Santiago, da que foi presldente, así como da Unión Reglonel de 
F.F.C.C.A.A. de Galicla, tesoureiro da C. N. C.A., etc. 

Vexamos agora as notas distintivas deste pensamento. O catollcismo militante galego presente o seu 
corpus doctrinal colunturatmente. en momentos críticos. como alternativa a incapacidade do sistema liberal 
centra!ista de dar resposta ás diversas crises de especial gravedade. Precisamente Garela Ramos escomenza 
a sua conferencia eludindo directamente á crise e incardinando nela o seu plantexamento rexlonalista. 

E un Rexionalis.mo que se define como tradicional nun senso utilitario e de defensa de clase " puede servir 
para contener las demasias innovadoras de las izqulerdas. invadidas de un extranjerismo ldeológlco", demo
crático non no enloqua politlco senón "porque labora por la conservación de las costumbres. prácticas y 
estilos creades por el pueblo". Sendo evolucionlsta "puede ser dique que contrapese ar carécter revoiucio
nario de los demagogos a tanto alzado": oportunista no senso de aproveitar as coiunturas económicas 
reivindicando que Gallcla sexa ouvida na elaboración da política arancelaria; e sobretodo, confesional. Este 
derradeiro ca lificativo é sen dúbida o eixo sobre o que se sustenta o resto do armazón conceptual. Xa Mâiz 
sel'lala como en Branas, a pesares da sua forte esencia galeguista, todo o seu pensamento está sobredeter~ 
minado por un catolicismo tradicional e mil itante. Pois algo parecido semella suceder con outros autores. 
Dentro deste particular enfoque non é de axtranar que se ligue o sentimento relixioso coa esencia da historia 
de Gallcia. 

Concepto de RHlón e Nec:lón 

Frente ao accidentalismo nomlnalista e a ambigíiedade terminolóxlca do nacionalismo galego deses 
momentos o catolicismo social tenta delimitar claramente, ainda que con resultados pouco gratificantes. o 
campo da sua actuación. 

Para os ideólogos a Nación seria fundamentalmente un concepto étnico. de sangue e, xa que logo fora 
do ámeto da vontade, adscrlblndose asi a corrente xermánica frente ao naclonalismo plebiacitario da escola 
francesa: "Naclón es raza étnica. conjunción de pueblos de un mismo tronco étnico, en la que concurren 
elementos éticos, psicológicos y fisiológlcos". Estas dlequislcións tenen moita ímportancia preo pensamento 
confesional pois de categorización ou non de Espena como naclón se derivaría que a sua unidade fose 
étnica, é dicer a-volunterla e lndisoluble, ou máis ben fundada nun pacto polltico e por ero quebradiza e 
coiunturel. Para Varela de Limia a Rexión "es parte de un todo formado por la unidad de cultura, de intere
ses, de creencias y de orlentaciones y una naciõn es este mismo t odo". Obviamente desta definición Ian 
probe e confusa pódese tirar a conclusión, como fai o proplo Varela de Limia, de que a Rexión forma temen 
unha unidade, para salvarse do naufraxio o único madeiro que atopa é aludir ao carácter lmperfecto da 
Rexión, que lle obriga a integrarse nunha unidade superior e por elo considerada máis perfecta. Todo este 
intento, fallido ao meu entender, de clarificación conceptual non ten outro senso que diferenciar nltidamente 
a sua oferta Ideolóxica do pensamento nacionalista que ee vai abrindo paso. Nefeuto, o seu posicionamento 
frente a calquera veleidade naclonalista é taxante. 

(35) El Idea( Gtdlf1{JO, 19-Vl-1920. 
(38) Gucia Ramos. Alfredo: Ef Ra9ionalf11mo Gal/ego ttn 11u aspscto conltt11ional, mondrquico y unitttrio. Cooterencla 

pronunciada en la Reunión Aecreatrva e lnatructlva de Artesanos. en 2(>-1·1918, por ••. lnalltuto de Estudios Gallegos. lm
prenla de El ldaal Galfego, La Corulla. s. d. Varela de Limia, Jacobo. Orientecfonu reglonal/11t11S, por ... Madrid, e. d (línaa 
de 1918). 
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Autonomia 

O teito autonómico preconizado non sobrepesa o émeto dunha tlmlda descentralización administrativa. 
Méis que aplicado ao espaclo rexional, a autonomia está pensada sobre todo praos concellos. aspecto éste 
coherente coa fixación medievallsta nunha sociedade case preestetal e dotada de amplias franquiclas corpo
rativas e locéis. Compra sel'lalar a ligazón que se establece entre libertades municipáis e corporativas, amo
sando asr as suas simpatias por unha representación corporativa. enfrentada é democracia llberal individua
llsta. Reivindicase o rec.ol'locemento da persoalidade xurldlca da perroqula, sen o cal consldérase que a 
autonomia municipal non seria méis que un arm8: méis nas mans do cacique. Non conven esquencer. para 
entendermos esta febre de reivindicación parroqu alista (37), o carácter preestatel desta célula de organiza
ción comunltaria asi como o seu forte contido relixioso, que permitiria ao sacerdote un melrande Influxo qtJe 
no menos receptivo Concello. Precisamente asistimos por estes anos e unha das máis fortes campanas 
protagonizadas polos elementos católicos a prol da lmplantaclón do Decreto Besada que arrebataba aos 
municlpios a terrlble arma do reparto de consumos. delegéndoo en comisións parroquiéis das que formaba 
parte por derelto propio o pérroco. Neste contexto. ademáis doutros condlclonamentos. de enfrentamento 
entre o caciquismo vencellado aos partidos libenUs turnantes e o poder clerical é onde penso que hai q1:.1e 
ubicar estas declaracións a prol da autonomia parroquial. 

O Idioma 

A prensa sindical confesional emprega dun xeito case exclusivo o castelén. As escasas seccións redac
tadas na Ungoa propia do pais, son as de poesia e es de tipo humorlstico, redacteda normalmente en forme 
de dlélogos didácticos, continuando a tradición do tio Marcos da Portela. A utilización do galego é, xa que 
logo, claramente minorltaria ademéis de diglósica. O caso é especialmente slniflcativo pois o destinatarlo 
destas publicaclóns: o labrego, era abrumadoramente galegofalante. O seu Idioma, en troques, era emprega
do con maior asiduidade nos mitines, pero cunha finalidade pragmático-populista, máis que de reivindica
ción lingúistlca. A opinión que sobre o !doma galego tlnan é ainda máis negativa que o seu uso público. Eran 
plenamente conscentes de que alén dos aspectos líricos, o idioma xogaba un papel béslco no alborear 
dunha conciencie nacional, ainda que para evitar a perigosa asimilación de nación e idioma, negasen que 
éste fose o selo distintivo da persoalidade dos pobos. Mantlñanse na ambiguedade á hora de celificar ao 
galego como lingoa ou dialecto, empregando Indistintamente ambas denominacións. Defendiase a oflcieli
dade única do castelán, mantendo reducido ao galego o un émeto coloquial. Os seus argumentos eran que 
deste xeito non se esquencerla o Idioma espal'lol. facilitAndose as posibilidades de comunicación doa gale
gos. Mpueblo emigrante", amén de constituir a Gelicia en ponte entre Espal'le por unha banda e Portugal e as 
nacióna americanas por outra. 

lnslstrase na orixe divina das lingoas. remitindo calquer realidade ou concepto á sua causa primeira: a 
omnipresente Relixión. 

A1pect01 econ6mlcos 

Un matiz importante para comprender as tendancias rexionalistas do slndicalismo confeslonal o re
presenta as características da economia galega do primeiro tercio do século xx O catoliclsmo social actuaba 
sobre todo no campo. Por elo non podia paaarlle desapercibido ás peculiaridades da economia rural galega. 
tan diatante do sistema latifundiste e de monocultivo propio da meirande parte de Espal'la. Onde máis se 
evidenciaba a contraposición entre unhas e outras rexións era na politice arancelaria. Nefeuto, en meteria 
agricola, primaban os intereses dos grandes propietarios cerealfcolas e olivareiros. Galicia, formación social 
acéfala, cunha poboación constituída maioritariamente por pequenos labregos. propletarios ou non, dotada 
dunha escasa capacidade negociadora e de presión ante o Poder Centrei, pagaba no seu básico subSector 
gandeiro a antinomia existente entre as suas necesidades da Importación de mlllo e baixo precio e as arelas 
dos trlgueiros casteláns por manter un precio rentable pnl sua producción. Por outra banda. o gando galego 
viase con frecuencia amenazado coa importación de reses coa finalidade de abaratar o seu consumo (38). 

(37) Tal é a lmportancla concedida é deacentralizacló parroqulal que Martfnez Sualro. activo colaborador do Circulo 
Católico de Obreros de Ourense. publlcóú un follato con méis da cen artigos sobre a formación e lins dos concellos 
parroquiáis. reproducido parcialmente por Acción Agraria. 6rgano doa SAC da bisbarra de Ortigueira. 30-IV e 20·V de 1923. 
No seu artigo 91 eenalébase a sua composición: "Formarán parte del Cancelo parroqulal en calidad de conce)ales todos los 
varones cabezas de famllla", 

(38) Estes peticións de reforma arancelarla eran plenamente aeumldas pola meirande parte da socledede galega. Asi 
se comprobe na Asemblea celebrada en 1923 é que asisten unha morea de organizacións agrarias de todo tipo, entre elas 
moltu confeeionllls, amén de representantes de concelloe, dlputadoa. senadores. xomé.ls. etc. As suas dez conolualóns 
remitan exclusivamente a un ponto: demandar protección prâ gandeirla galega mediante o control dBB Importacións de 
r8988 e a autorización de importar millo con dereitos arancelarlos reducidos. O folleto. culo autor non se cita, litúlesa 
Aaamblea Reglonal Ga//ega, la Corul\e, 1923. 
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nfeslonat recriminaba aos nacionalistas o ser~n ~~ltivadore~ 
Convén recordar que o Rexlonallsmo. co t aspectos llricos e de reivind1cac16n hngu1stlca. con 
a Ideoloxia sentimental e baseada ~mcamen e en do nas necesidades económicas. "oportunista" 

:i:;Mndoo a necesidade dun Rexlonahsmo práctl~~a~ªr~~onáis levadas a cabO polo .sindicalismo ~atóllco 
pO senso que lle da Garc!a Ramos. Dar que .es cam~ómico-soclel (Decreto Besede, politice arancelaria. etc.) 
el'lan como lin primordial obter logros d.ª. tipo eco. 'ó ública pare que servira de acicate aos dlputedos 
~1:mha metodoloxia consistente en m~v1hzer e op1~1 )n Pdefenderan con afinco as suas posturas en Madrid. 

os (ou aos altos cargos gubernat1vos desta orixe e 
gaJeg reivindicando unha autonomia lexislativa. 
1pero nunca 

J¡e1lonall1mo e partido• 
ue Galleta contase con lorzaa polltlcaa propias. Tratãbase 

As forzas católlcas non vian a necesidade de q t G rela O Rexionalismo non deberia ser un partl-
mâis ben de galeguizar os partldOs es~al'lóls a~~ªa: ':;9x:~en:~ e~tre os galegos. Por elo o Ideal rexlonalista 
do ,polltico méis, debido á heteroxene1dede ded1 e . ·cos lindes un de tipo negativo: a llmltaclón do poder 
forzosamente deberia ser etéreo e vago, con ous um te or u~ recol'locimento necesario da persoalldade 
absoluto dunha forma de goberno centrallsta e ab~orben ~pdade de respetar as variedades politices existen
rexlonal. O contido positivo do s~u programe ser a a nr:~ó~s con outras. e por elo rexeitan o "Reglonalie'!'~ 
tes no movemento. Non se trataria de enfrentar unhas 1 t reses contropostos Dai a sue defensa da m1h
exolusivista". proclamando e necesidade de armon,1zióar º~o"u:tante deberlase pr~curar incorporar aos seus 

• rtld "nacionáls" que terian este m s n. 
tanc1a ensPªas aºfi~mecións rexionáis compatibies cos seus princípios. 
programe . . . 

cionelista respecto aos prohomes do sind1calls-
A partires de 1919 es referenclas positivas da p~ensa n~avista Nos iniciada o 30-X-1920 figuran como 

mo católico son cada vez máis raras. Nembargan e; ~: Novo e o Marqués de Flgueroa. Escriben algún 
redactor Losada Diéguez e entre os colaboradores ; devandito Marqués Nuf'lez Búa e Garela Ramos. 
artigo nela, pero esporidicamente e solo e?tre .1920· ' o resbítero· Paulil\o Pedet Casado activo militante 
Posteriormente durante a 11 República dlstmguirase un P . 
católico nos anos anteriores. 

Conduel6n• 
nhas cantas reflexións a modo de resume e valoraclón 

Chegados e este altura do traballo complre ~~cer u tr o catoliclsmo social galego e o Rexionalismo du· 
final sobre o sll'lificado e Intensidade das re ec ns en e 
rente a Restauración. 

. óstrase méis receptivo frente aos ideáis rexionalls-
En llneas xeráis pódese dicer que o sector agrerto me Ileira excepción do núcleo centrado do Circulo 

tes que o actuante nos medi?s urbáns e dob~iro~, ~~xª ~s~as diferencias poden obedecer a varias razóns: 
Católico de Obreros de Santiago a fins o cu o . 

1) A maior penetración sindical confesional nos medlos ruráls que pode desfigurar en certo modo a 

valoración comparativa. 
. i mos católicos adicados aos medlos obreiros de grande 

2) A exlstencle entre os dirixentes dos organ ~ l'lolista reflexada claramente no talante das suas 
número de militares, moi influidos por una ldeolox a espe 

publlcacións. 
de se mantlna máis pura a idiosincrasia galega, ademéls de poseer 

3) O feito de q~e era no camplo on t diferencial respecto ao resto de Espena. 
unha estructura socioeconómica c aramen e 

. . '6 s obreiras de clase, fortemente internacionalistas. non constitula 
4¡ Na competenc1a coas organrzact n • . 

motivo de confrontación ideolóxica o debate rex1onahsta. 

. . ·. d seu filo aleguismo a constituie a sua consideración com.o 
Unha constante nos motivos msp1.radores f ~ bvlimente máis vialble nas situacións de emerxenc1a 

baluarte frente á marea revolucionaria. Esto atse o 
como os anos 1917-20. 

. . movemento méis amplo de Rexeneraclonismo a nivel espa-
A reivindicación rex1onahsta intégraseblnun d funcionamento do sistema polltico. Iniciado co desestre 

l'lol, tentando dar solución aos graves pro amas e 
do 98 e 8 crise flniseculer. 

. . mú n do movemento católico en col do tema, amosando 
Obsérvase unha talla de postura defm1da e e~ 'ó tradicionalista En relación con esto último. ten-

unha meirande receptividade os elementos¡ de ~x rac~1 ~da esta etapa.' conforme o sector tradlcionallsta 
dencla ao descanso na Intensidade galegu ste uranp e d s establecer groso modo as seguintes etapas: 
perde pontos frente aos mauristas e outros grupos. o amo 
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1) fins do século x1x Forte pulo encol de Branas e os ru os 
Dende a morte de Branas deica polo menos 1907. 3) 1981-f919~~~~~~t~án e tudens_e. 2) Esmo.r~cemento. 
Re)(lonallsmo confeslonal, con especial lncidencla nese último ano 4) 191~ r~uperac~ón e re~ef1n1olón dun 
elemento do nacioneltsmo, conforme éste se vai facendo mais r di. 1 ... r~gres1vo e definitivo distan
menos accidentalista na disxuntiva Monarquía-Repúbllca. má: d~ªm~~:á~~~s ~ ~~i~;.amentos galegulataa, 

A Intervención no sindlcellsmo católico e no al r d · 
non se produce normalmente ao mesmo t g egu smo ?ª distintos dirixentes citados neste traballo 
confesionáis durante a sua mocedade ero campo. Nefeuto, vanos persoeiro~ participan nes organización~ 
nan a dobre mllltancia· Pena Novo N~nez ~~~or~~ v~n ~atacando como dirixentes nacionalistas abando
Ballno. elc. As veces, ~índa que máis rarament~ s~c:d! o :1n~ez, _Pedra! Cdasap~º· Camllo e lndaleclo Dlaz 
Gundln. rario, caso 8 .. rez de Guerra ou Vázquez 

False especial énfase na desoentralizaclón d 1 ¡ t ti 
gaae polo reconoclmento da persoalldade pa~ro~:i:i.ra va, sobre todo do Munlclplo, e dentro desta ebó-

Como ponto final coldo que seria pertin t t 
clón da ldeolo)(la galeguista polo sindicalisr:~ :a~~~~n :rse polas razóns que Imposibilitaron a plena asun
dade. Por elo apontaréi simplemente el u : resposta non é nada doada dada a sua complexi
afondamento do tema. g nhas das pos1bles hipóteses explicatlvas, a verificar nun meirande 

1) As sues proples orixes. Nefeuto como xa vimos o r di r · 
verquente agrarla, foi introducido en Gatlcla por propaga df ~ c~l1smo confes1onal espe ·ialmente na sua 
léna, algúns deles, Nevares por exem lo cun n s as a eo~ a sua realidade, meiormente caste-
galaico. Esta "colonización" foi acr:m~nte ~~tf~~~ó;~:~~a~=~~n~~~.!~ despreclatlva respecto ao ethos 

2) Alén diso existia unha dependen 1 1 · 
C. N. c. A., controlada polos grandes latif~n~l~;:n,::;~~=n~especto a unha entidade ext~rior a Galicia, a 
unha organización propla de ámeto gale s. Incapacidade ou falla de mteréa por crear 

go, cousa que se conqueriria serodiamente, en 1930. 

3) Como obra confeslonal preconizaba unha aumlsló 
inmensa maioria era allea en beroe e senalbilldade á realld ~ c~~pleta ~ xerarquía ecleslést~ca. Esta, na sua 
Lago González. O clero parroqulal ainda que de orixe 1 e e i erenc1al galega, coa senlleira excepción de 
dora nos aeminarioa que lles levab~ logo a reproducir ~a egade ca?'~esrna, reclbía unha formación acultura
máis vlsible desto estaria no mlnimo uso do galego ~::o ~rm1m tllcol • entre os seus f~Hgreses. A mostra 

ngoa turxlca nun medio monolingíie. 

4) Os temes económicos ruréis eran os máis doados ar · . 
sua e.specificidade e o seu carâcter facilmente asumible po!'am e ~nha toma de c~nclenc1a galegwsta, dada a 
en que non existian diferencias slnificativas, polo menos deica~~capa~ da.~oc1edade galega. A proba está 
e o das F. F. C. C. A. A. de Galicla. Realmente chama un ' na:' e er o entre o programa galeguista 
agrarlas tan parecidas, moderadas en ambos cas pouco 8 atención que defendendo reivindicacións 
relfxlosa por parte do nacionalismo non se cheos, e amosando un claro respeto e cautela ante e custlón 
estarian no predomlnio dos aspectos' ldeolóic" gara a unha con.xunción máis estreita. As razóns oicáis 
confeslonal do Rexionallsmo frente 4 neut:~~~a~';l~!licxlltoasdaosd, afs1 cd~dmo a defensa irr.eductlble do carácter 

e en 1 a polo galeguismo. 

Por último senaler que na Importante custió d llr · 
ra perxudicaba a Galicia e motivaba á proclivi~ad~ p: u~c~ ~encelar!ª· se ben no .millo a barreira aduanei
outra faciana que era a exportación de carne á 1 recambis~o·separat1smo económico, existia 
nista frente as importacións de reses e defenso~ :~~~fd:da~olas, o cal implicaba _ser neste caso prolecclo
pecuario galego, unha vez perdido o mercado i'nglé e,. o mdercado espanol, vital prao desenvolvimento 

s a 1ns o século pasado. 
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2.9. Clencla e Ideoloxia no naclonallsmo galego 
no derradeiro tercio do seculo XIX 

XOSE A. FRAGA VAZQUEZ 

INTAODUCCION 

1 fins do século XVlll e ao longo de todo o XIX as sociedades europeas sufren Importantes transforma
cións derivedes, en grande medida, polo ascenso e/ ou consolidación da Burguesía no poder. Entre as modi
ficacións máis Importantes está a que afecta ao papel da Ciéncia moderna. A decisiva participación da 
Ciéncia e Tecnoloxia na expansión económica das sociedades industriais (transportes por ferrocarril e bar
cos a vapor. novos sistemas de explotaclón das minas e demáis recursos. etc ... ) convírtennas en elementos 
básicos no estableclmento do novo orde social. 

As Ciéncias experimentais acadan neste periodo un grande desenvolvimento en todos os seus ordes e o 
prestíxio é tan grande que a in fluéncia -ás veces mecanicamente-chega a numerosas parcelas da activi
dades humana (Fiiosofia, Arte, Literatura. Política. Socioloxia, ale ... ). 

No s:do ideolóxico, máis que o papel da Ciéncia na producclón, o eixo da controvérsia pasa pola nova 
metolo)(ia experimental e teorias científicas. que polas suas consecuéncias no plano moral e politice son 
obxecto de pronunciada polémica. sendo o darwinismo un claro exemplo. En relación cos seus intereses. os 
grupos sociais posicíonanse cara a estos temas. sendo a resisténcia h novas ideas inversamente proporcio
nal ao poder dos sectores beneliciários do Antigo Réxime. 

No Estado Espanol o prooeso de desenvolvimento das Ciéncias experimentais ten lugar seguindo as 
pautas enriba indicadas. pero cun manifesto retraso (A. Carracido. 191 7; Núnez. 1975). relacionado co redu
cido desenrolo capltalista da sociedade (Sénchez-Albornoz, 1968; Jutglar. 1966). A revolución de 1868 mar
ca unha data decisiva no terreo dos cémbeos políticos e ideolóxicos que permiten a chegada das novas 
ideas científicas (López Pinero. 1968; Rodríguez Carracldo, 1917). Os debates sobre a Ciéncia espanola e as 
razóns do seu atraso, e relación de Ciéncia coa Relixión e o transform ismo van marcar durante o derradeiro 
tércio do século as diferentes posturas sobre a problemética cientifica. 

No caso galego a asimetria da sua estructura social co tempo histórico das sociedades occidentais ten 
rasgos máis sulinados (Vil lares, 1980; Barreira. 1981 ). cunha economia bloqueada no seu agromar capilalista 
(Carmona, 1983), por llo no terreo ideolóxico o peso dos representante9 do Antigo Réxime é decisivo. exem
plo: Eirexa e Universidade (Barrelro. 1981 ). A Ciéncia fei ta en Galiza aparece limitada e desfasada. eviden
cíandose méis o atraso da actividade cientifica galega na segunda mltade do XIX (Dlaz-Fierros. 1976). Neste 
perlodo a unha mínima actividade orixinal moderna acompana unha destacada ideoloxización conservadora. 
con poucas excepclons. 

Na Comunicación iniciase o estudo das características do debate científico no nacionalismo galego de 
fins do XIX coa pretensión de deducir pautas ideolóxicas no seo deste movimento. 

Interesantes estudos se lenen realizado nos derradeiros anos sobre ns temas científicos na história 
do XIX no Estado Espanol (López Pinero. 1968; Núnez. 1975 e 1977; Gllck. 1982); tamén deben ser sulitlados 
outros textos xa clásicos (R. Carracido. 1917; Menéndez Pelayo. 1870 e 1876: Gonzâlez. 1891 : Ramón y 
Cajal, 1926}. Xeralmente nesta bibliografia pártese dunha concepción unitária da sociedade no Estado Espe
llo!, que simplilica e limita considerabelmente a análise para unha axeitada comprensión do fenómeno en 
Galiza. Só o caso catalán é con frecuéncia sulinado como diferencial (Núnez. 1975). Entre os poucos trebe
llos adicados 4 mesma problemética para o caso especifico de Galiza están os de Barreiro. Rodriguez. 
Rulbal. 1971; D'iaz-Flerros. 1976; Mayobre. 1982; Fraga. 1982. 

MATERIAL E METODOS 

Temos acudido a fontes diversas (libros. artigos de revistes e xornais. folletos. discursos. resenas de 
conferéncias, obras de creación literária. etc ... ). Ainda que hai material pendente de consulta. co idamos que 
e mostra revisada permite unha valoraclón séria do tema obxecto desta Comunicación. 

Fóra das produccións realizadas no émbeto universitário ou eclesihtico compra destacar a diffcultade 
de atopar referéncias claras e directas é problemática cientifica nos ·nacionalistas" galegos de f ins do XIX. 
Normalmente, trétase de comentários adxelivos e temas xerais e con pouca matización. nos que se mesturan 
conceptos diversos. noutros casos ignórase o asunto. 
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