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PRESENTACIÓN

É un pracer acoller en Allariz esta XXIII Conferencia Anual Plácido Castro que versa sobre un feito 

tan importante como as emisións en lingua galega da BBC, das que se cumpren agora 75 anos. 

Sabemos que estas conferencias anuais son unha iniciativa da Fundación Plácido Castro e que 

con elas quer chamar a atención sobre esta insigne figura do galeguismo histórico, tan compro-

metida con esa outra Galiza afincada nun autogoberno plenamente inserido no mundo que nos 

rodea. 

Plácido Castro foi unha figura clave para o éxito destes programas en lingua galega e a eles ache-

gou a súa inmensa cultura, moi fortalecida pola súa vinculación co Reino Unido dende moi novo, 

cando a súa familia enviouno a estudar ao Scarborough College.

Sen dúbida, na traxectoria Plácido Castro, especialmente na súa dimensión xornalística, este 

paso pola BBC, que lle abriu certa expectativa vital trala represión padecida polo franquismo, 

representa un fito singular que o relaciona con esa devoción na que sempre militou, a dun galego 

universalista.

Será o historiador Afonso Vázquez-Monxardín quen nos ilustre sobre os pormenores deste re-

marcado feito. Dende os anos 80 acompaña a investigación desta cuestión e ninguén mellor ca 

el para nos mergullar nos pormenores desta interesante historia. 

Cristina Cid Fernández 

Alcaldesa de Allariz
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AS EMISIÓNS EN GALEGO DA BBC  
E PLÁCIDO CASTRO
Afonso Vázquez-Monxardín Fernández

Agradecementos

Quero empezar a miña intervención agradecendo a Xulio Ríos e á Fundación Plácido Castro o 

térenme chamado para esta vixésima terceira edición da Conferencia Anual Plácido Castro, tan 

prestixiadas polos nomes das persoas que me precederon en momentos anteriores, entre as que 

quero destacar as das súas dúas primeiras xeiras, pois foron ambos colaboradores da Sección 

Española da BBC de Londres: Ramón Lugrís, entre 1957 e 1962 e Fernando Pérez Barreiro-Nolla, 

entre 1963 e 69. 

Tamén agradezo especialmente, a presenza da filla de Plácido Castro e presidenta da Fundación 

que honra o nome de seu pai e do seu país, Susi Castro Sineiro, así como doutros familiares do 

personaxe hoxe homenaxeado, da alcaldesa de Allariz, dona Cristina Cid e de todos vostedes. 

Grazas.

E estou especialmente satisfeito porque o tema das emisións galegas da BBC é algo que motivou 

as miñas primeiras incursións no mundo da investigación a comezos dos anos oitenta do século 

pasado. Daquela tiven a sorte de manexar unha das tres coleccións de guións completas que se 

conservaban en Galicia e entrar en contacto con varios dos protagonistas desa aventura aos que 

escoitei cadansúa visión da historia, todas moi próximas. Grazas ás súas vidas longas e frutíferas, 

tiven entrevistas nos inicios dos anos noventa con George Hills, Director da Sección Española da 
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BBC durante a maior parte do seu desenvolvemento; con Josep Manyé, responsable do impulso 

inicial dos “regional broadcasts”, das emisións rexionais, como eran chamados na emisora; co 

xornalista Felipe Fernández Armesto, “Augusto Assía”, primeiro participante nas nosas emisións 

coa súa charla sobre as “Relacións culturais entre Inglaterra e Galiza”; con Francisco Fernández 

del Riego, colaborador fundamental en Galicia de Alexandre Raimúndez, o redactor encarga-

do na BBC da xestión do “Galician programme”; e, tamén, con Eduardo Raimúndez sobriño do 

Alexandre, e mantedor devoto da memoria familiar. 

A memoria da escoita dos programas na miña familia e estes contactos están na base do meu 

interese no tema. 

I. INTRODUCIÓN

1. De que falamos?

Cando falamos das emisións en galego da BBC referímonos a unha serie de 83 programas cultu-

rais radiados pola emisora en Onda Corta, sempre en noites de luns, entre o 14 de abril de 1947 

e o 23 de xaneiro de 1956, cunha duración variable, pero inferior a media hora. Da organización 

dos programas —temática, colaboradores, locución, etc.— estivo sempre encargado Alexandre 

Raimúndez Fernández, membro entre 1941 e 1965 da Sección Española do Servizo para o sur 

de Europa da BBC. Con Alexandre Raimúndez colaborou desde a propia Sección, entre 1949 e 

1954, Plácido Castro. A maioría das contribucións aos programas chegaron escritas por vinte co-

laboradores de Galicia, aínda que nos primeiros meses se houbesen de facer en exclusiva desde 

Londres, botando man de recursos das emisora e dos seus colaboradores na capital británica. 

Tamén falamos das voces pregravadas en Galicia, en 1952 e 1955, que se usaron en varios pro-

gramas— E da música, sobre todo da Coral de Ruada, que lles serviu de marco permanente.
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2. Un capítulo icónico da resiliencia cultural galega

a. O seu coñecemento

O feito de que a BBC de Londres —co prestixio e transcendencia internacional que tiña xa á 

altura das emisións— puxese nas ondas un programa en lingua galega é algo sobre o que se 

volveu nas últimas décadas para afianzar a idea de que a capacidade de resiliencia non só se 

deu no interior senón que, incluso, o exilio europeo —moito menos transcendente e coñecido 

ca o americano— contribuíu a facer visible a nosa personalidade cultural nos foros máis eleva-

dos. A actividade memorística desenvolvida a por Francisco Fernández del Riego, persoa moi 

importante na dinamización das colaboracións desde Galicia e América, fixo que o coñecemen-

to de existencia de tal programa se fose asentando e concretando desde o seu primeiro artigo 

monográfico, construído sobre o seu relato, integrado nunha publicación conmemorativa do 30 

aniversario da editorial Galaxia, en 19801. 

Unha achega de quen isto escribe en 1984 nos Cadernos de Cultura de La Voz de Galicia2 e a pu-

blicación da palabra “Radiodifusión” na Grande Enciclopedia Galega3 obra de Víctor Freixanes, 

proxectaron o coñecemento do tema entre público non especialista. Habería que agardar a 1994 

en que se concretarán dúas achegas especializadas. 

A primeira, da nosa autoría, en forma de comunicación presentada ao IV Congreso de Cultura 

Galega celebrado en Oxford4 sobre a historia da organización, desenvolvemento e finalización 

dos programas, e outra, a canónica obra do profesor Antonio Raúl de Toro que consiste na publi-

1 FERNANDEZ DEL RIEGO, Fco. (baixo o heterónimo de Cosme Barreiros): “Galicia na BBC de Londres”, en Galicia 
1950-1980. Trinta anos de cultura, publicación conmemorativa da editorial Galaxia, Vigo, 1980.

2 VAZQUEZ-MONXARDIN FDEZ., Afonso: “Recuperación histórica dos guións radiofónicos da BBC en galego”, en Cader-
no de Cultura, La Voz de Galicia, 14 de xuño de 1984. 

3 FERNÁNDEZ FREIXANES, V.: “Radiodifusión” en Gran Enciclopedia Gallega, tomo 26, (1984).
4 VAZQUEZ-MONXARDIN FDEZ., Afonso “As emisións en galego da BBC de Londres (1947-1956)”, IV Congreso Interna-

cional de Estudos Galegos Actas II. Literatura e Historia, p. 509-532, Oxford, (1997).
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cación íntegra dos oitenta e tres guións radiados5 xunto cun pequeno estudo preliminar e os uns 

índices onomásticos, temáticos e de colaboradores. 

b. A súa importancia para nós

As emisións da BBC das “Spanish talks other than in castilian” —como eran chamadas na do-

cumentación preliminar ao comezo das mesmas— foron realizadas en catalán, vasco e galego, 

pero ningunha das outras linguas conta cunha publicación íntegra dos seus guións. Tampouco 

teñen para elas esa transcendencia iniciática que ten para a historia da radio na lingua propia que 

ten para nós. E isto, cremos, non é difícil de explicar, por varias razóns:

En primeiro lugar o desenvolvemento da radio foi moito máis serodio no noso territorio ca no 

vasco e no catalán, pois ata os anos da II República non se instalaron aquí emisoras6 Se ben a 

primeira emisora, Unión Radio Galicia7, foi impulsada polo galeguismo santiagués, e tivo unha 

importante actividade para público culto —charlas reivindicativas do doutor Sal Lence, Castelao, 

Bóveda etc., e popular —O vello dos contos— e en favor da loita autonomista, tanto en 1933 

como na campaña do Estatuto, xuño 1936, a Guerra, axiña truncou o esforzo galeguizador desta, 

e, en menor medida, doutras emisoras8. En palabras de Manuel F. Rodríguez: 

En calquera caso, á radio en Galicia á penas lle dera tempo a nacer e xa se ato-

pou, de súpeto, coa Guerra Civil, o que provocou un cambio radical da expecta-

tivas creadas para o medio, que foi sometido a un férreo control administrativo 

e político e a restricións informativas de todo tipo9.

5 DE TORO, A. Raúl, Galicia desde Londres. Galicia, Gran Bretaña e Irlanda nos programas galegos da BBC (1947-56), ed. 
Tambre, A Coruña, (1994).

6 A primeira, Unión Radio Galicia, directamente ligada coa campaña en pro da Autonomía, empezará a emitir o 15 de 
xaneiro de 1933, Durante a II República fúndanse cinco emisoras: Radio Galicia de Santiago (1932), Radio Coruña e Radio 
Pontevedra (1934) e Radio Orense e Radio Lugo (1935). Vid. en nota 3.

7 Vid. MANEIRO VILA, Arturo: “Unión Radio Galicia, a Emisora do Estatuto”, Grial, nº 180, pp. 28-35 (2008).
8 FERNÁNDEZ FREIXANES, V.: “Os primeiros pasos do galego na radio (1933-1936), Grial, nº 180, pp. 37-45, (2008). 
9 F.RODRIGUEZ, Manuel: Noticias de Galicia na radio de fin de século, Edicións Lea, Santiago, (2003).
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Por riba, a posesión de aparellos receptores era rara, —sobre 2.500 en toda Galicia en 1935, me-

nos de 1 por cada mil habitantes— e moi poucos nunhas aldeas pouco electrificadas.

c. Comparación cos casos catalán e vasco

Para exemplificar esta diferenza miremos o caso de Cataluña. En outubro de 1924 comezan as 

emisións de Radio Barcelona, EAJ 1, e hai xa na cidade condal 60.000 oíntes; poucos meses des-

pois, xa cotizaban 2.500 amigos da radio que coas súas cotas pagaban as emisións, pois a publi-

cidade comercial aínda non estaba desenvolvida. O catalán entra case de xeito natural na nova 

tecnoloxía de difusión de modo que xa en 1928 hai emisións nesa lingua incluso na Arxentina e 

en 1930 unha emisora de onda corta desde Cataluña para o mundo. O interese e compromiso ac-

tivo da Generalitat coa radiodifusión en catalán parte dos primeiros momentos da II República, 

durante a cal houbo tanto emisoras públicas como privadas nesa lingua. Tamén na Guerra Civil, 

houbo unha grande multiplicidade de emisoras en catalán en mans de partidos e sindicatos, 

e, incluso, unha profranquista, a “Veritat”, do ex-lider catalanista Francésc Cambó, transmitiu 

desde Roma entre 1937 e 193910.

No caso vasco, o espallamento das emisoras comeza en 1925 aínda que a introdución da súa 

lingua será máis próxima aos comezos da Guerra Civil. Daquela o Goberno Vasco terá as súas 

propias emisións, que converterá logo en “Radio Euskadi, la Voz de la Resistencia Vasca” que 

emitiu desde o País Vasco francés, entre 1946 a 1954, e desde Venezuela, unha vez normalizada 

a relación entre Francia e a España de Franco, entre 1964 e 197711. 

10 Para o caso catalán, vid: GARCÍA-RIPOLL DURÁN, Martí e NIQUE ESPINOSA, Chinto: La radio en catalá a l’estranger, Col. 
Documents, Servei de publicacions, Universitat Autònoma de Barcelona, (2008). e NIQUI, Cinto: “Cronología de la radio 
internacional en lengua catalana del siglo XX”, Cuaderns del QAC (Consell de l’Audiovisual de Catalunya) n. 28 (2007).

11 Para o caso vasco, vid.: ARRIETA ALBERDI, Leyre e RODRIGUEZ RANZ, José A.; Radio euskadi, la voz de la libertad - 
iparralde 1946-1954, Venzuela 1965-1977, ed. Euskal Televista, (1998) e ARRIETA ALBERDI, Leyre: La historia de Radio 
Euskadi: Guerra, resistencia, exilio, democracia: Volume 77 (Biblioteca de Cultura Vasca – Euskal Kultura Bilduma). 
Editorial Ekin (2015).
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A continuidade das emisións políticas da “resistencia propia” —Goberno Vasco, Generalitat e 

partidos cataláns— nos sur de Francia, nos casos cataláns e vasco, viuse incrementada polas 

emisións en catalán en varias emisoras mundiais, como Radio Moscú, desde 1939, Radio Pirenai-

ca, desde 1941, ou a Office of War information, dos EEUU entre 1942 e 1945, e incluso o acceso 

constante da presidencia da Generalitat ás emisións das radios oficiais de Francia; todo isto en 

anos anteriores ao 1947 no que comezaron as emisións da BBC en lingua catalá.

É obvio, pois, que o que para lingua galega foi extraordinaria novidade —acceder ao mundo das 

ondas cun programa regular— non o foi para as outras. A proximidade tamén física do exilio 

vasco e catalán a poucos quilómetros de cadansúa fronteira e o apoio decidido das burguesías 

locais e as interrelacións co mundo libre europeo, non garda relación, tampouco, no noso caso, 

coa distancia tan dificultadora do trato cos núcleos exiliados, sobre todo de Buenos Aires, e a 

debilidade dos apoios sociais dos que gozaban o galeguismo local. Portugal, por razóns obvias, 

non era unha terra de refuxio democrático e de progreso, como era Francia. 

Os outros programas en galego de emisoras estranxeiras dirixidos á Península —”De Ribadeo 

a Tui” en Radio España Independente, coordinador por Mercedes Núñez Targa, ou emisións en 

galego de Radio París, impulsadas por Ramón Chao Rego, serán episodios, de escasa transcen-

dencia ambos, dos anos sesenta e setenta décadas. O programa en galego en activo máis antigo 

na actualidade é “Sempre en Galiza” de Radio Carve de Montevideo e escóitase nas dúas beiras 

do Río da Prata desde 1950; pero, como Onda Media, ten só difusión local12. 

3. Un esvaído eco de Nós

O pulo cultural galego do primeiro terzo do século XX está marcado polo labor das xentes nu-

cleadas ao redor da revista Nós (1920-1935) e do Seminario de Estudos Galegos (1923—1936). 

Se ben, nin revista nin Seminario resistiron o paso da Guerra, si dentro da actuación máis posi-

12 BLANCO CAMPAÑA, X.L.: Radio e prensa na Galicia exterior; Col. A nosa Diáspora da emigración e galeguidade. Xunta 
de Galicia, (1995). 
REBOLO VÁZQUEZ, Mónica: “A voz do exterior. A radio galega máis sentida”, Grial, nº 180, pp. 46-51, (2008).
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bilista, houbo un intento de “salvar o posible” creando unha nova institución, o Instituto Padre 

Sarmiento de Estudos Galegos. Nel, desde 1942, tratarán os seus impulsores —Filgueira, Carro, 

Bouza Brey, Sánchez Cantón... de construír un escenario onde se puidese traballar dentro dos 

campos menos problemáticos do vello Seminario como serían etnografía, arte, historia, filo-

loxía, literatura e arqueoloxía. Esta nova institución e a publicación periódica dos seus Cuadernos 

de Estudios Gallegos, desde 1944, ofrecerá un espazo de traballo e difusión, limitado e en lingua 

castelá, pero no que facérense visibles e continuaren os seus traballos. Tamén, desde estes ini-

cios dos anos corenta se produce a entrada progresiva de afíns ao movemento galeguista na 

Real Academia Galega e, xa na segunda metade da década cos corenta e primeira dos cincuenta 

xorden outra serie de iniciativas: editoriais —Bibliófilos Gallegos, Editorial Monterrei, Galaxia, 

revistas como Alba, Posío, Finisterre... colaboracións en xornais, mesmo en galego no caso de 

La Noche, inicio da Fundación Rosalía de Castro... Dalgún xeito, os programas en galego da BBC 

seguiron, modestamente, unha liña cultural semellante a estas iniciativas posibilistas, coetáneas 

en Galicia. 

Cando Alexandre Raimúndez recada axuda desde Londres para os programas, ponse en con-

tacto inicialmente co amigo Leuter González Salgado, , quen, por certo, xa participara no pri-

meiro programa de Unión Radio Gallega13. Logo este con Ben Cho Shey , e resucitan ambos os 

contactos de Nós e do Seminario. Entre eles, o da persoa que está situada en mellor posición 

no activismo cultural galego do tempo, Francisco Fernández del Riego. Del Riego irá gañando 

protagonismo e será elemento moi activo da rede de subministro de colaboracións, e un dos 

interlocutores de referencia para os ingleses da BBC cando visiten Vigo14. 

En calquera caso, as primeiras colaboracións que aparecerán en antena serán dos amigos de 

Ourense. Ás elaboradas en Londres por Raimúndez e Felipe Fernández Armesto, uniránselle as 

que lle chegan de Otero Pedrayo, Ben Cho Shey, Florentino Cuevillas, Alfonso Vázquez Martínez, 

Leuter González Salgado e Manuel Chamoso Lamas... ata faceren que en 12 dos quince primei-

ros programas, haxa só textos de ourensáns.

13 Foi o 15 de xuño de 1933, en Santiago. Vid. El Eco de Galicia, do día seguinte.
14 Outros, como veremos máis adiante, serán Domingo García Sabell e Sebastián Martínez-Risco.
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Entre os colaboradores máis vellos, nados todos no XIX, destacan Leandro Carré Alvarellos (con 

7 colaboracións), Florentino Cuevillas (5), Otero Pedrayo (4), Xosé Ramón Fernández-Oxea (4), 

Xesús Carro (4), Ramón Villar Ponte (3) e Sebastián Martínez-Risco (2). E entre os máis novos, xa 

do XX, Francisco Fernández del Riego (12), Fermín Bouza Brey (6), Aquilino Iglesia Alvariño (4), 

Leuter González Salgado (3), Ricardo Carballo Calero (2), Felipe Fernández Armesto (2), Ánxel 

Fole (2), Álvaro Cunqueiro (1) e Afonso Vázquez Martínez (1). Tamén hai colaboracións de xentes 

máis novas na época da II República que non publicaran en Nós pero si que se estaban incorpo-

rando ao galeguismo, como Xosé María Álvarez Blázquez (6), Celso Emilio Ferreiro (3), Rafael 

Dieste (2) ou Ramón Piñeiro (1). 

Outros, normalmente máis novos, tamén achegan colaboracións, Pura Vázquez (2), e cunha úni-

ca, Emilio Álvarez Blázquez, Xosé Díaz Jácome, Ramón González Alegre, Benito Varela Jácome, 

e o colaborador da revista Posío de Ourense, valenciano transterrado pola guerra, Teodoro Ló-

pez Sanmartín. 

Destacan, tamén, o organizador do programa, Alexandre Raimúndez, con 7 colaboracións e o 

colaborador principal e responsable da máxima calidade das mesmas, Plácido Castro con 16. 

A esta lista hai que engadirlle Eduardo Martínez Torner, etno-musicólogo asturiano exiliado 

en Londres e con dúas colaboracións en castelán; Nina Epton, poetisa hispano-inglesa, cun in-

teresantísimo programa sobre unha súa viaxe por Galicia, do verán de 1953; o barítono inglés 

Frederick Fuller, con catro colaboracións; e o hispanófilo e galegófilo norteamericano Stephen 

Reckert, con tres intervencións. 

Complementaria no significado coa listaxe de colaboradores é a de persoas que non o son. As au-

sencias máis significativas serían as de Vicente Risco15, Filgueira Valverde, Xoaquín Lorenzo, An-

15 Entre as cartas de Risco no Arquivo Histórico Provincial de Ourense, consérvanse unha de data 16 de setembro de 1956 
de Raimúndez a Vicente Risco, en resposta a un encargo que lle fixo por mor dun traslado a Inglaterra dunha das súas 
fillas, Chus, futura profesora de inglés e que remata cunha cariñosa despedida: “E xa saben onde me ten para todo. Foi 
para min unha grande alegría ter novas directas súas despois de tantos anos. Unha aperta do seu bo amigo, A. Raimún-
dez ”. Fondo Vicente Risco. Epistolario. Arquivo Histórico Provincial de Ourense.
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tón Fraguas e os emigrantes en América, nomeadamente, Luís Seoane e Eduardo Blanco Amor, 

cos que, por referencias indirectas doutras cartas, sabemos que tanto Raimúndez como Plácido 

Castro, levaron trato. Vicente Risco, lembremos, está naquela altura nun certo ostracismo cultu-

ral, pois nin sequera participa activamente nos Cuadernos de Estudios Gallegos do IPSEG, onde 

só ten un artigo, á parte da absoluta distancia que mantén con Leuter González Salgado, como 

veremos, o primeiro colaborador de Raimúndez16. Filgueira Valverde, aínda que ao corrente sen 

dúbida das emisións e, seguramente simpatizando con elas, non parece que fose convidado, nin 

que tivese aceptado pola prudencia política con que se manexaba. No caso de Xoaquín Lorenzo, 

o único do grupo de Ourense que non colabora, se cadra podería ser por causa dunha certa dis-

tancia persoal con Ben Cho Shey, o outro grande discípulo de Cuevillas e, dalgún xeito, tamén, 

con Leuter González Salgado17. Polo que respecta aos “americanos” é curioso como Luís Seoane 

ou Eduardo Blanco Amor, dous homes moi habituados ao medio radiofónico e con contacto con 

eles, non participasen. De América non chegou ningunha colaboración escrita, aínda que si, as 

novidades bibliográficas para seren comentadas no Galician Programme. Detrás destes envíos 

e do recoñecemento ao labor de Alexandre Raimúndez desde Buenos Aires18 debeu estar Del 

Riego, pois era o que mantiña máis relación.

4. A estrita temática cultural

Se algo tiña claro o Foreign Office cando comezaron os programas era que o seu contido debe-

ría ser estritamente cultural, por iso, incluso os temas de reflexión sobre identidade ou cousas 

semellantes non entraban, como si entraron na revista Nós, aínda que estivese a revista tan afas-

tada da pulsión política diaria, por certo, que, nin sequera lle dedicase unha liña á circunstancia 

16 Nunha carta a Ramón Villar Ponte, morador na Coruña, o 30 de outubro de 1951, despídese dicíndolle: “Coas miñas 
garimosas lembranzas pra Risco, mándoche unha fonda aperta, teu decote amigo, Leuter”. Para Leuter, naquela altura, 
Risco, era Sebastián Martínez-Risco. (Arquivo Villar Ponte, doc. AV 11 277, Biblioteca do Parlamento de Galicia). 

17 Na correspondencia cruzada entre Ben Cho Shey e Leuter hai abondosas críticas ao clericalismo en participación en 
Acción Católica por parte de Xoaquín Lorenzo neses anos centrais dos corenta e nos cincuenta do século XX.

18 “Le confirmo haber recibido los libros sobre Galicia enviados por el Centro Gallego de Buenos Aires. A los pocos días me 
llegó una carta oficial firmada por José Villamarín y por el secretario anunciándome la remesa de los libros como recono-
cimiento a mi labor, dándome las gracias por los hechos en pro de nuestra cultura…”. Carta datada o 9-9-55 en Xenebra. 
Epistolario Fco. del Riego. Doc. FR-026/006/003. Fundación Penzol,



20

XXIII Conferencia Anual Plácido Castro  

de cambio de réxime no advento da II República. Do resto, hai unha confluencia de contidos 

bastante semellante entre ambas experiencias nas que a lingua vehicular e o traballo cultural 

eran abondo significativos das posicións identitarias mantidas. 

O profesor De Toro na obra citada, agrupa 111 colaboracións (nalgúns dos 83 programas hai máis 

dunha), do seguinte xeito: Literatura, 61; Etnografía e Historia, 35; Semblanzas de persoeiros, 

10; Arte, 4 ; e economía 1. 

Temos referencia epistolar por unha carta de Alexandre Raimúndez a Ben Cho Shey de xaneiro 

de 1948, do envío de cinco colaboracións sobre a lingua galega da autoría de Aquilino Iglesia 

Alvariño, pero que nunca foron radiadas, se cadra pola censura da emisora ante un tema que 

puidese ser “problemático”19.

En xeral, podemos dicir que as temáticas son aproximadamente semellantes. Incluso, incluídas 

no amplo capítulo de “Literatura” que fai De Toro, poderiamos crear un apartado específico de 

once colaboracións nas que Plácido Castro fai comentarios bibliográficos do publicado de tres en 

tres meses, tanto en galego como castelán, e tanto en Galicia como en Madrid ou na emigración 

americana. Dalgún xeito, poderiámolo relacionar, coa sección de “Os homes, os feitos e as ver-

bas” nas que se facía unha revisión semellante, aínda que aberta a obras doutras procedencias, 

e que se publicou regularmente en Nós. 

5. Publicación dos textos

Os principais colaboradores son conscientes da importancia dos materiais que se están radiando 

e así, amosan a súa vocación de que superen a categoría de “arte efémera” que corresponde ao 

mundo da radio. 

19 “The programmes themselves have been under constant review to ensure a fair regional distribution an a whooly 
appropiate cultural contents”, (Os propios programas veñen estando baixo constante revisión para asegurar unha 
axeitada distribución rexional e uns contidos culturais totalmente adecuados), sinala o xefe da Sección Española, F. 
Leon Shepley, nun memorando dirixido ao Controlador do Servizo Europeo, nos prolegómenos do peche, o 15 de xuño 
de 1955. Arquivo Fernández del Riego, Papeis da BBC, Fundación Penzol.
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Nunca carta de Leuter González Salgado a Ramón Vilar Ponte, de 30 de outubro de 195120, indí-

calle, despois de aclararlle o tema das preceptivas formalidades de contratos, cobros, dereitos 

de autor, etc, que está promovendo a súa publicación:

Un destes días recibirás de Londres a copia do traballo, ou copias, a mais do 

contrato para que o voltes firmado. A propiedade volta a ti pasado un mes; de 

xeito que despois d’ise tempo, podes publical-o. Precisamente indiqueilles a 

“Galaxia” figuesen ou ben unha tiraxe das charlas dadas deica agora, ou ben 

un volumen con unha escolma d’elas. A cousa coido ten intrés pois hainas moi 

boas e os asuntos son variadísimos. E tanto pra nós coma para a emisión sería 

dunha interesante e fuctífera propaganda. Piñeiro encariñouse coa idea e pensa 

propol-o ao Consello, pois pode ser asimesmo un bon negocio da editorial, pero 

quere entón estar seguro que todol-os autores ceden os seus direitos.

Por unha misiva de Ramón Piñeiro a Del Riego, máis de tres meses despois, o 24 de febreiro de 

1952, sabemos que lle seguían dando voltas ao tema:21 

Contesto á túa carta na que me falas da edición das charlas da emisión galega 

da BBC. A iniciativa, como ti sabes, paréceme moi dina de ser realizada. Para 

podérllela presentar ós membros do Consello de Administración, cómpre elabo-

rala previamente. Penso que se debería facer unha escolma, co fin de acadar un 

nivel bastante homoxéneo. Como non leva moito tempo facela, pódese, se che 

parece, presentar a proposta na primeira xuntanza do Consello.

O caso é que, pese á intención e vontade de Leuter, a iniciativa non chegou a callar. Aínda así, 

moitos dos textos foron recolocados nos medios afíns, no seu momento ou anos despois, inclu-

so despois de finalizaren as emisións; e algúns, varias veces. Así, o profesor De Toro, sinala, a 

modo de exemplo, os lugares de publicación dalgúns deles: en Grial catro; na revista Galicia do 

20 Arquivo Villar Ponte, doc. AV 11 277. Biblioteca do Parlamento de Galicia.
21 En Fernández del Riego, Fco.: Un epistolario de Ramón Piñeiro, ed. Galaxia, p. 62 (2000).
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Centro Galego de Buenos Aires e en Vieiros de México, tres; en La Noche, dous; e despois un, en 

Opinión Gallega de Buenos Aires, La Voz de Galicia, El Progreso. Outras colaboracións pasaron a 

ser integradas en libros de autor, como as cinco de Florentino Cuevillas nas súas Prosas Galegas; 

ou o relato “Un conto de Reis” de Rafael Dieste, integrará nas edicións posteriores a 1962 de Dos 

Arquivos do trasno. 

Por sorte hoxe, como xa comentamos, podemos dispor dos guións. Adaptados, para maior fa-

cilidade de lectura, ao galego normativo foron publicados na obra do profesor Antonio Raul de 

Toro, Galicia desde Londres. Galicia, Gran Bretaña e Irlanda nos programas galegos da BBC (1947-

56). É a base accesible sobre a que construír estudos e elemento que nós usamos tamén, para 

completar a afastada consulta que fixeramos na colección de Leuter González Salgado. 

Debemos sinalara, porén, que a páxina de presentación de Fernández del Riego, á parte dalgún 

lapsus como situar o comezo das emisións en data errada, é pouco fiel á lembranza das persoas 

que como Leuter González Salgado e Xosé Ramón Fernández-Oxea foron as que primeiro se 

involucraron no asunto, as que lle deron acceso a el, e persoas que en ningún momento se des-

vincularon do asunto. Nin as cita. Noutros varios momentos Del Riego sinálaos como meros 

intermediarios na relación entre Raimúndez e el22. Cando menos é pouco xeneroso —por non 

dicir pouco veraz— na construción do relato. 

22 Por exemplo no libro A xeración Galaxia¸ (1996), sinala na pax. 14 “Valéndose de dous amigos ourensáns –Leuter Gonzá-
lez Salgado e Xosé Ramón Fernández-Oxea—estableceu comunicación directa comigo. Desde aquela, principei….”. 
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II. AS EMISIÓNS

1. Contexto e impulsores

a. BBC, unha voz de liberdade

A BBC de Londres iniciou as súas emisións, como emisora privada, hai cen anos, en 1922, pero 

en 1927 adquire a condición de pública a través dunha Carta Real —uns estatutos de organiza-

ción— que recoñecen unha ampla autonomía da emisora   de servizo público. Conforme á im-

posibilidade material dos medios da época e unha sensibilidade aínda non desenvolvida, non 

se fixo ningunha referencia neles á obrigatoriedade de formación dun arquivo dos programas 

ata a reforma dos estatutos do ano 1981, se ben, é certo, obviamente, que xa con anterioridade 

empezaran a gardar materiais. O certo é que non se conservan ningunha gravación das emisións 

do Galician Programme e moi pouca memoria dela na propia BBC23. 

En 1932 comezou as súas emisións para o mundo a través do “Empire Service” pensando nos 

ingleses que vivían en Asia e África. A comezos de xaneiro de 1938 iniciáronse as emisións en 

árabe, en marzo en español e portugués para Hispanoamérica, e antes de fin de ano, xa se emitía 

en alemán, italiano e francés; todas elas co obxectivo de contrarrestaren as emisións da Alema-

ña nazi e da Italia fascista dirixidas a aqueles países. Xusto ao acabar a Guerra Civil española, en 

xuño de 1939 comezan as emisións en castelán para a Península como intento de manter un fío 

directo de información veraz para os oíntes españois. A finais de ano, xa coa II Guerra Mundial 

en activo, reorganízase o departamento para o exterior da emisora e pasa a denominarse “BBC 

Overseas Service”. En 1941, con emisións en marcha na maioría das linguas dos estados euro-

peos, organízase o “BBC European Service”, ao que estarán adscritos os servizos nacionais todos 

(entre eles a “Spanish Section”), en base, e isto é algo transcendente, a fondos extraordinarios 

23 Cando por primeira vez nos puxemos en contacto coa emisora pedíndolles información, no afastado 1983, déronnos, 
incluso, datos errados. Nunha carta asinada por Marina Jarman, o 14-10-1983, sinálanos: “La BBC inició, en efecto, en 
el año 1949 unas emisiones en lenguas catalana, vasca y gallega que continuaron hasta el año 1959... [...] Lamentamos 
que la BBC no conserva en sus archivos ninguno de los guiones ni de las grabaciones de estos programas”.
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provistos polo Foreign Office e non aos orzamentos correntes da emisora. Despois da guerra, 

e logo dunha non pequena disputa interna, decidirase que a comunicación externa do país a 

través da BBC seguía a ser algo moi sensible politicamente —transmitían xa en máis de corenta 

linguas— era unha das cuestións que debería controlar o Foreign Office. . 

Nas circunstancia bélicas da II Guerra Mundial, a BBC contratara a moitos xornalistas ou intelec-

tuais europeos para as súas emisións nas diversas linguas. É o momento da incorporación dos 

dous protagonistas da posta en marcha das mesmas, o barcelonés Josep Manyé e o ourensán 

Alejandro Manuel Raimúndez Fernández. Ambos traballarán na Sección Española no Londres 

abouxado polas bombas, e serán dúas das populares voces que narran o curso de Guerra Mundial 

desde a BBC. 

b. Encaixe e dependencias do “Galician Programme”

A estrutura funcional da BBC evolucionou pousadamente ao longo dos tempos en base aos cam-

bios que se facían, tamén, na súa “Carta” e ás necesidades de adaptación constante ás novas 

tecnoloxías, como a introdución das emisións regulares de televisión en 1936, por exemplo. A 

fonte base para ver a historia, organización e vida da emisora son os Year Book, que editaba cada 

ano desde 1928 e dispoñibles na rede24. Imos facer, tamén en base a eles, unha achega ao encai-

xe dos programas dentro da emisora, cousa que nos servirá para entender as súas vicisitudes e 

familiarizarnos cuns nomes que adquirirán protagonismo tanto nas súas visitas a Galicia como 

nas súas decisións sobre a existencia das emisións.

En ningún dos seus Year book, entre os anos 1947 e 1956, nin nas monografías sobre a BBC, apa-

rece citada a existencia destes programas por canto non tiñan entidade administrativa de seu. 

Constituíron así, unha serie de emisións máis ou menos estables, das que se responsabilizaba 

un redactor concreto da Sección Española (Producer to Spanish Section) á parte doutras fun-

24 Consultables todos en: https://worldradiohistory.com/BBC_YEAR_Book_Page_Key.htm
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cións no propio servizo que exerceron antes e despois da existencia das emisións; no noso caso, 

Alexandre Raimúndez; no catalán Josep Manyé. Tampouco aparecen nunca as linguas galega, 

vasca e catalá na relación de idiomas nos que se emite, pois só se teñen en consideración os das 

seccións. 

Cada “Section” ten o seu xefe, denominado “Organizer”. Así o “Spanish Programme Organizer”, 

primeiro foi, entre 1947 e 1951, J.A. Stordy; e a partir desa ata e ata o ano 1959, George Hills. 

Hills, será, pois, o primeiro nivel na xefatura, por riba dos “Producers”. 

A Sección española dependía do “South European Service”, (Italia, España, Portugal, Grecia e 

Turquía), que estaba comandado polo seu “Head of the European Service, cabeza, director ou 

encargado do servizo, que foi F. L. M. Shepley, a maior parte do tempo, ata a súa conclusión. Mr. 

Shepley sería, pois, o xefe de Mr. Hills.

O “South European Service” tiña por riba o “Controller of the European Service”, O controla-

dor de todos os servizos dirixidos a calquera parte de Europa, James Monahan, acompañado 

polo “Assistant Controller, European Talks”, Controlador asistente das emisións para Europa, Mr. 

Hodson. Mr. Monahan, asistido por Hodson, sería pois o xefe de Mr. Shepley.

Por riba do “Controller of the Euroepan Service” está o “Director of External Broadcast” J. B. 

Clark, que entendía de todas as emisións cara ao exterior da emisora, e estaba ao cargo en 1956 

cando puñan nas ondas programas en 43 linguas. 

E o Director das emisións exteriores só terá por riba aos máximos xefes da compañía, o “Direc-

tor-General” Sir William John Haley, no comezo das emisións galegas, e Sir Ian Jacob, persoa moi 

próxima a Churchill, na altura da supresión.

Pero como as emisións para o exterior estaban financiadas e supervisadas polo Foreign Office, 

debía responder e acatar unhas decisións que estaban en función, loxicamente, dos intereses 

políticos da Gran Bretaña. E non sempre era fácil a convivencia entre os profesionais da infor-
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mación e os xestores das decisións políticas. O xefe do Departamento de Política informativa do 

Ministerio de Exteriores (“Head of Information Policy Department, F.O.”, que estaba en relación 

directa cos “Controller” dos distintos servizos (entre eles o Europeo) para que executasen as 

decisións políticas, foi durante moitos anos, Cosmo Stewart. 

c. O contexto político no que nacen

Unha vez finalizada a II Guerra Mundial, e mentres volven exércitos, hai movemento de prisio-

neiros, e comézase a planificar a reconstrución, o mundo trata de organizar un lugar de encontro 

institucional para saldar as contas da contenda pasada e organizar un sistema de relacións in-

ternacionais que impedise de novo o recurso á guerra. Así nacerá así a ONU que empezará coas 

súas resolucións efectivas en xaneiro de 1946. 

Pois ben, ao longo dese ano, en dúas ocasións, primeiro o 9 de febreiro e logo o 12 de decembro, 

—nesta segunda dunha forma máis ampla e pormenorizada— sinala o réxime de Franco como 

colaborador importante das forzas do Eixo. Comeza dicindo a resolución 39 da Asemblea Xeral 

da ONU do 12 de decembro de 1946 : 

En San Francisco, Potsdam y Londres, los pueblos de las Naciones Unidas 

condenaron el régimen de Franco y decidieron que, mientras continuara ese 

régimen, España no ha de ser admitida en el seno de las Naciones Unidas. 

Sinala logo do preámbulo que por orixe, natureza, estrutura e conducta xeral o réxime de Franco 

é de carácter fascista e establecido en parte grazas á axuda recibida da Alemaña nazi e da Italia 

fascista, ao tempo que lembra a súa implicación na II Guerra Mundial de España co envío da Di-

visión Azul, a escuadrilla aérea Salvador e a toma de Tánger, polo que 

Recomienda que todos los miembros de las Naciones Unidas retiren inmediata-

mente a sus embajadores y ministros plenipotenciarios acreditados en Madrid.
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Comeza así un período especialmente duro para o réxime franquista, na que a comunidade in-

ternacional aperta ao goberno español aínda que sen afogalo e no que este sobrevive en boa 

parte grazas á solidariedade da Arxentina de Perón — nunca retirou ao embaixador— , e con quen 

Franco ten bastantes cousas en común. Francia pechará a fronteira ata o ano 1948 pero o esce-

nario da Guerra Fría, e outros graves conflitos (independencia da India e separación de Pakistán, 

nacemento de Israel, guerra civil en Grecia, guerra en Indochina, en Corea, etc.) non tardará en 

abrise camiño. En definitiva, cada vez hai problemas máis importantes para os gañadores da II 

Guerra Mundial e a liberdade dos españois desaparecerá, rapidamente, da axenda internacional. 

En Inglaterra tamén se producen a mediados da década dos corenta importantes cambios. O 

conservador Wiston Churchill, defensor da neutralidade británica na Guerra Civil española e 

proclive á consideración de Franco como mal menor fronte ao comunismo, xa desde antes da 

conclusión da II Guerra Mundial —contrario, pois, ao bloqueo de España nesas circunstancias— 

perde as eleccións en xullo de 1945 fronte ao líder laborista Clement Attlee que estivera fonda-

mente comprometido en campañas en favor das forzas republicanas españolas. O caso é que 

este contexto político favorable á oposición a Franco de finais de 1946 en Londres, é aproveitado 

desde dentro da BBC para póren en marcha as emisións en galego, vasco e catalán; tema nada 

fácil, segundo relatan todas as testemuñas e que, en absoluto, pode ser interpretado como un 

intento de achegamento a Franco25. 

d. Os catro protagonistas principais desde Londres

1. Josep Manyé

A idea, de acordo co seu relato e con todas as evidencias, partiu do redactor da Sección Espa-

ñola da BBC Josep Manyé (1908-2000). De formación económica, era residente en Inglaterra 

25 “No ano 1947 o goberno inglés procura un achegamento a España —concretamente a Franco— e decide dedicarlle un 
espazo da grella da radio pública ás nacionalidades históricas españolas, desta maneira, Galicia e a lingua galega fanse 
cun lugar nas ondas inglesas a través do ‘Galician Programme’”. Tan sorprendente interpretación figura no capítulo “A 
voz de Galicia fóra de Galicia. A radio exterior” na pax. 53 do libro colectivo Galicia pola radio. A historia falada 1933-
2008, complementario á magnífica exposición homónima e que referenciamos na bibliografía.
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desde unha década antes do inicio dos programas, cando en 1937, na súa calidade de Secretario 

Xeral da Junta de Comerç Exterior da Generalitat de Catalunya, foi destinado a Londres para 

organizar unha oficina dedicada ao intercambio de materias primas. Integrouse na delegación 

do Goberno da Generalitat que durante a Guerra de España tratou de conseguir mediación in-

glesa, e finalizada esta, e practicamente extinta a Generalitat co fusilamento de Companys en 

1940, pasaría ao Consell Nacional de Catalunya con outros destacados exiliados provenientes 

da administración autonómica, como Josep María Batista i Roca ou Carles Pi i Sunyer, ou pro-

fesionais fuxidos de Cataluña, como o editor Juan Gilli ou o destacado médico Dr. Josep Trueta. 

Desde o Consell promoveron accións político-sociais e culturais como a fundación do Casal de 

Catalunya, a Anglo-Catalán Society, os Jocs Florals Catalans de 1947. Seguramente, logo do seu 

acceso á BBC, falarían da posibilidade de emisións en catalán nalgún momento. Jospe Manyé, 

usou o pseudónimo de Jorge Marín nas ondas e nas súas colaboracións de prensa en castelán 

en Clarín de Buenos Aires, Excelsior de México, La Vanguardia, de Barcelona, pero sobre todo, 

na revista Destino desde 1950. Nas páxinas da revista escribiu longas series de artigos sobre a 

vida en Inglaterra, recollidos en varios libros, e desde elas chegou a organizar viaxes turísticas de 

cataláns a Gran Bretaña. Asinou co seu propio nome as colaboracións en catalán no xornal Avuí 

(1976-2000), do que foi socio fundador. 

Xubilado da BBC en 1970, volve a Cataluña en 1978 onde se lle recoñece a súa traxectoria profe-

sional con distintos cargos en consellos asesores, e participa activamente nos estudos e propos-

tas da Corporació Catalana de Rádio i Televisió, embrión da Televisió de Catalunya e de Catalun-

ya Radio. Recibiu numerosos galardóns, como un dos Premio Ondas da Cadea SER, de 1971, polo 

seu programa “Picadilly-Puerta del Sol: Londres y Madrid al habla”, os premios xornalísticos Avui 

(1977), Gaziel (1985), Godó (1998), etc. 

Pero sobre todo, amosábase orgulloso de súas distincións: a Cruz de San Jordi outorgada pola 

Generalitat pola “súa importante tarefa na dirección dos programas en catalán da BBC de Lon-

dres durante a II Guerra Mundial, por ter sido responsable das emisións en lingua catalaá da 

citada Corporación e polo seu salientable labor xornalístico baixo o pseudónimo de ‘Jorge Marín’ 

” e pola concesión por parte da raíña Isabel II de Inglaterra, en 1994 do título de “Membro ho-
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norario do Imperio Británico. Organizou, en 1987, unha viaxe do daquela presidente Jordi Pujol 

para colocar unha placa na sede da BBC, en Bush House, de agradecemento polos programas 

en catalán, con motivo do 40 aniversario do seu comezo, que dicía “A la British Broadcasting 

Corporation, en senyal de gratitud del poble català per radiar en la nostra llengua durant unes 

èpoques difícils”. 

Tivemos o pracer de coñecelo e de que nos proporcionase información e documentación do seu 

arquivo para a reconstrución da historia dos programas.

Sinalar que o Sr. Manyé, antes da súa morte en 2000, fixo doazón de todos os fondos documen-

tais que conservaba ao Arxiu Nacional de Catalunya, en cuxo Boletín podemos topar unha sinté-

tica achega á súa vida e obra26. Colaborou en todos os estudos ou iniciativas para o mantemento 

da lembranza desta historia e foi obxecto de varios traballos monográficos, tamén, da súa faceta 

como xornalista en España27.

2. Alexandre Raimúndez

Alejandro Manuel Raimúndez Fernández (1906-1968) será corresponsable da posta en marcha 

dos programas das “Spanish talks other than in castilian” como eran coñecidos na BBC. 

Nace en Ourense en 1906 do primeiro matrimonio do famoso xastre ourensán Benigno Raimún-

dez. Con dezaseis anos, en 1922, marcha a Vigo a estudar na Escola Pericial de Comercio. De alí 

pasa a Madrid onde remata os estudos na Escola de Comercio en xuño de 1928, e non tarda en 

incorporarse como Profesor auxiliar da Escola de Altos Estudos Mercantís de Madrid. No bulicio 

do tránsito á II República, desenvolverá alí unha grande actividade. En 1931 localizámolo como 

26 Mercè Boix i Navarro: “Josep Manyé i Vendrell, Jorge MarÍn, Escriptor i periodista (Barcelona 1908-2000)”, en ANC Bulletí 
do Archiu Nacional de Catalunya, nº 23, juny 2009, pax. 2-8. 

27 SINTES-OLIVELLA, Marçal e COLOMINES I COMPANYS, Agustí (2019). Jorge Marín, el olvidado reportero londinense 
de Destino. adComunica. Revista Científica de Estrategias, Tendencias e Innovación en Comunicación, (17), 167-186. 
DOI: http://dx.doi.org/10.6035/2174-0992.2019.17.10
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integrante destacado da loxa masónica Mare Nostrum28, algo polo que foi procesado en ausen-

cia polo tribunal de correspondente despois da guerra. Tamén, como asinante do manifesto “La 

Conquista del Estado” promovido por Ramiro Ledesma como plataforma impulsora do fascismo 

en España. O colectivo estaba formado por unha ducia de mozo universitarios de errática traxec-

toria política anterior e posterior. Ata o mes de outubro publicou unha revista co mesmo título, 

da que Raimúndez foi secretario e na que colaborou con catro artigos. Nun deles, de 16 de maio, 

titulado “La situación del nuevo Estado” — acábase de proclamar a República— sinala: “Existe el 

caso diferencial; pero no sólo en Cataluña, sino que también en las Vascongadas, en Galicia y en 

alguna otra región española. Casi todas las citadas, más que regiones, son países propiamente 

dichos con caracteres distintivos...”29, o que tanto sorprende aos estudosos da orixe do fascismo 

español, como explica o seu rápido apartamento del, seguramente producido no mes de outu-

bro, cando o grupo de Ledesma conflúa co de Onésimo Redondo, (das Juntas Castellanas de Ac-

tuación Hispánica) para formaren xuntos as JONS, —Juntas Obreras Nacional Sindicalistas— de 

carácter radicalmente máis centralista e castelanista, pois o propio Ledesma Ramos, en debate 

con Raimúndez, aceptara a posibilidade de ser España un estado federal, pero participando cla-

ramente e en común da causa do Imperio. 

Tamén o encontramos por esas datas de 1931, como integrante do Secretariado Gallego en Ma-

drid, unha asociación que desde a capital trata de contribuír coas súas ideas —incluso enviado un 

proxecto completo— ao proceso reivindicación do Estatuto de Galicia que estaban comezando 

a pór en marcha os concellos. Asinante o 30 de xuño do manifesto “El Secretariado Gallego en 

Madrid y el problema bilingüístico”, resulta elixido ao mes seguinte como “contador” do gru-

po. Persoa moi ligada á actividade do Ateneo de Madrid, en xullo de 1932 resulta elixido para a 

súa directiva en calidade de “secretario segundo” da Sección de Ciencias Económicas. Parece 

ser que por esta época se incorpora ao Partido Radical. No 1933 aparece como profesor auxiliar 

encargado do curso de Xeografía Xeral na Escola Central Superior de Comercio, e vén a Galicia 

nas vacacións, como recolle a prensa local. En xuño de 1935 é nomeado Catedrático de Estudos 

28 SEGÚN ALONSO, Manuel: “Masonería y política en Madrid, 1900-1939), Tese de Doutoramento 2017-18 UNED, (2018), 
p. 984, etc.

29 JIMENEZ CORTACANS, Alfons. “El fracàs d’una utopia. Comunicació politica dels feixeismes a España durant la segona 
república, 1931-1936”. Tese doutoral. Universidade de Girona, 2013.p. 113, 273, etc,
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Superiores de Xeografía na Escola de Altos Estudos Mercantís de Barcelona, onde chega unha 

vez pasado o verán. Desde a cidade condal, escríbelle en galego a Ramón Otero Pedrayo, ofre-

céndose desde a súa nova posición, e sinala que se verán no Nadal e envíalle “Lembranzas a 

nosos amigos”30. 

En Barcelona desenvolve a súa carreira profesional entre a estima e cariño dos alumnos. O único 

que sabemos da súa actuación na Guerra é que na súa fin foxe a Francia e pasa polo campo de 

refuxiados da praia de Algelès-sur-Mer, como el mesmo indica nunha carta do 18 de maio, escrita 

xa desde a localidade inglesa de Suffolk, na que fai unha solicitude de axuda eá Junta de Cultura 

Española en París, para ofrecerse como profesor en calquera lugar de América. Pero non acabará 

de cumprimentar os pasos —se cadra porque lle piden informes da súa actividade política na Re-

pública— e o caso é que acaba integrándose na BBC en 1941 cando a emisora incorpora persoal 

español con vistas aos programas dirixidos á Península. 

Na BBC traballará desde 1941 a 1963 compatibilizando o seu traballo co de tradutor para orga-

nismos da ONU en Xenebra e Roma. Casado con Louisse Elisabeth Stevens en 1948, non ten 

fillos, fai tres viaxes reservadas a Galicia, nos anos 1948, 1958 e 1962 —en que entrega na Real 

Academia Galega unha copia dos guións das emisións— e morre na súa casa logo dunha longa 

enfermidade o 1 de outubro de 1968, sendo, na altura, membro correspondente da Real Acade-

mia Galega e cidadán nacionalizado inglés, desde 1955. O seu irmán Eduardo, envioulle desde 

Ourense, unha lousa de granito de Piñor, do obradoiro de Antonio Faílde, pois quería descansar 

eternamente baixo pedra galega. Hoxe acolle os seus restos no Cemiterio de Torqay onde re-

pousa, cunha inscrición que di: “Alejandro Manuel Raimúndez. Born Orense, Spain, 9th march 

1906/ died at Paignton, 2nd October 1968. Inda que lonxe da súa terra, o esprito está sempre 

nela, Sempre en Galicia”.

A súa esposa morreu en agosto de 1974, sen fillos nin familia directa, e, de momento, non temos 

rastro posible da súa documentación.

30 Arquivo Epistolar de Otero Pedrayo, sig. CA-621/040/01. Fundación Penzol.
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3. George Hills

George Albert Manuel Hills (1918- 2002), xornalista e historiador hispano-británico, aínda que 

non está nos comezos da emisión pois a súa incorporación ao Servizo Español será en 1951, será 

figura clave no seu desenvolvemento. Nacido en México fillo de navarra e inglés, foi bilingüe 

de nación. Educado nos xesuítas en Inglaterra, traballou nos servizos de información ingleses 

durante a II Guerra Mundial en Europa, incluída España, e logo no Extremo Oriente ata 1947 en 

que se incorpora á Sección Exterior da BBC como organizador dos programas do sueste asiático. 

Enviado á Arxentina como correspondente será unha persoa próxima a Juan e Eva Perón os tres 

que alá vive e antes de regresar en 1951 a Londres para asumir a reponsabilidade da organización 

dos programas para España dos Servizos Exteriores. Cando deixa este cargo, en 1959, pasara á 

importante xefatura de formación de persoal para os Servizos Exteriores da BBC. Como histo-

riador, a súa obra ten como obxectos de interese principal a Guerra Civil Española, da que era 

un fondísimo coñecedor, e a cuestión de Xibraltar. O seu libro máis coñecido é unha moi amable 

biografía de Franco publicada en Nova York en 1967, e en España ao ano seguinte co título de 

Franco, el hombre y su nación para a que o ditador concedeu varias entrevistas e facilitou o acceso 

a numerosa documentación e testemuños doutros xenerais. As teses principais son a minimi-

zación da axuda de Hilter e Mussolini a Franco, a distancia de Franco a estes personaxes e os 

seus réximes, a axuda aos xudeus na II Guerra Mundial, o equilibrio e cambios de alianzas entre 

falanxistas, xerarquía católica, monárquicos, e a valoración moi positiva da marcha de España 

dos cincuenta e inicios dos sesenta. Activamente tratou de promover a imaxe dunha España en 

normalización económica e social que fose asumible polo mundo occidental, polo que é acusado 

por historiadores contemporáneos de facer unha “biogafía complaciente”31. Non hai dúbida de 

que esta obra está en sintonía coa posición política do goberno inglés do momento, e talvez, en 

parte inspirada por el. 

31 RODRIGUEZ JIMENEZ, Fco.J.:”Sin respeto por la historia. Una biografía de Franco manipulada: Stanley G. Payne: ¿Una 
trayectoria académica ejemplar?” en Hispania Nova Revista de Historia Contemporánea nº1, (2015), p. 26. Sinala o autor: 
“Que la dictadura pretendía cooptar a “portavoces extranjeros” que contribuyesen a su legitimidad internacional es 
conocido. Las complacientes biografías del Generalísimo escritas por Claude Martin, Franco: soldado y estadista (1965); 
Franco, Historia y Biografía (1967) de Brian Crozier; o Franco. El hombre y su nación (1968) de George Hills fueron publici-
tadas a bombo y platillo. En realidad la cosa venía de antes”. 
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Católico moi fervoroso, foi asiduo das peregrinacións a Lourdes, consultor do tema de Xibrartar 

por parte dos gobernos inglés e español, e participou nos anos que seguiron á transición política, 

en varias iniciativas en España: na montaxe da Universidade Francisco de Vitoria en Madrid, ou 

o asesoramento para a posta en marcha das radio televisións autonómicas, entre elas a CRTVG. 

Estivo en Galicia en varias ocasións. Na primeira delas, en marzo de 1955 fixo unha serie de gra-

vacións a poetas galegos, amplamente recollida pola prensa do momento. Desta viaxe falamos 

polo miúdo, máis adiante, na parte que dedicamos á fin dos programas, pois está moi relacio-

nada con ela. 

A derradeira das vindas de Hills foi para impartir unha conferencia en Ourense, o 22 de abril 

de 1994, na entrega do premio de xornalismo “Aurelio Carracedo” da Deputación de Ourense32. 

Ao día seguinte, sábado, nun xantar no restaurante Rocamar de Baiona, tivemos o pracer de 

compartir mesa, mantel e sobremesa con el e con Francisco Fernández del Riego. Como poden 

supor, a charla dos tres xirou, case en todo momento, ao redor das emisións galegas da BBC. 

Don Paco díxolle que o encontraba vello. George sinaloulle que había máis de cincuenta anos 

que non se vían. 

4. Plácido Castro

Plácido Castro (1902-1967) é a cuarta persoa transcendental nas emisións. Se ben non estivo 

nin no comezo — incorporouse en 1949— nin na fin, pois regresou definitivamente a Galicia no 

Nadal de 1954, un ano e un mes antes do peche— indubidable é quen se deben os mellores pro-

gramas elaborados en Londres dos anos centrais. 

Como sabemos, é un personaxe moi singular dentro do galeguismo. Cosmopolita de formación 

bilingüe pola súa educación en Inglaterra desde o seis anos ata a súa etapa de adulto, comezou 

a colaborar na prensa galega de forma constante desde febreiro de 1927 enviando as súas cró-

nicas desde Londres a El Pueblo Gallego, e logo, e en menor media a A Nosa Terra, onde si será 

32 “Un periodista de la BBC defiende en Orense la comunicación personalizada” La Voz de Galicia, 23-4-1994, pax. 71
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recollida polo miúdo a súa actividade organizativa no Partido Galeguista, desde a súa fundación 

en decembro de 1931, e especialmente as súas actividades perante a Sociedade das Nacións 

en Xenebra e o seu posto ao cargo da Secretaría de Relacións Internacionais asumido tras a III 

Asemblea, en 1934.

Pois ben, Plácido Castro é unha rara avis no seo dun galeguismo do primeiro terzo do XX tan 

pouco viaxado como constante usuario nas súas referencias retóricas ao mundo céltico. 

Ás apelacións a Irlanda desde o galeguismo empezaran moi cedo e móvense entre a evocación 

do pasado céltico, atlántico, católico e a súa loita admirable. Xa na segunda metade do XIX, 

tempo da “Irish Republican Brotherhod”— (Irmandade republicana irlandesa) está o poema de 

Alfredo Brañas, “Nós, coma eles” que remataba “Érguete e anda!, Como en Irlanda!, como en 

Irlanda!” e que tan repetido foi sempre, incluso por outro vate moi celtista, como Ramón Cabani-

llas. A atención á loita irlandesa foi ampla revistas galegas e da emigración e mesmo houbo dous 

números case monográficos no xornal A Nosa Terra e na revista Nós como motivo da morte en 

folga de fame do alcalde de Cork, Terence Mc. Sweney, nos anos 1920 e 1921. E o grande interese 

na súa literatura levou a Vicente Risco a publicar “Da renacencia céltiga. A moderna literatura 

irlandesa”, un verdadeiro repaso dela en tres número de Nós ao longo da primavera de 1926, 

como preludio á tradución duns míticos fragmentos do Ulysses de Joyce na mesma revista, nese 

verán, por parte de Otero Pedrayo. Ou ao conto filosófico “Dédalus en Compostela” de Vicente 

Risco, publicado na mesma revista, en 1929 e no que o personaxe de Joyce pasea Compostela 

con Vicente Risco. 

Moita referencia mítica e literaria pero moi pouco coñecemento directo. E tamén, pouca activi-

dade exterior do galeguismo. Escasas viaxes, escasos contactos. Castelao irá a París e Alemaña 

en 1921 e logo en 1929 á Bretaña francesa. Vicente Risco, a Alemaña e Centro Europa en 1931. E 

practicamente, nada máis. A América, —onde foi en varias ocasións Basilio Álvarez, a recadar co-

laboracións para a causa agrarista— nunca foi ningún dos dirixentes galeguistas, ata que chega á 

Arxentina Castelao, derrotado, en 1941 e Otero Pedrayo, de visita, en 1947.
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Pero tampouco dominaban a lingua inglesa. Das 409 recensións de libros que hai na revista 

Nós, só dúas corresponden a libros nesa lingua. Das 131 revistas recensionadas, só 1 é irlandesa 

e ningunha inglesa. Nunca, ningún dos membros da xeración Nós, pisou terras das Illas Britá-

nicas.

Plácido Castro está en contacto con eles, pero é dunha xeración e intereses distintos e si tiña un 

coñecemento directo, fondo e intenso, pola súa vida naquelas terras, e ademais, os seus focos 

de interese e perspectiva de valoración, son moi superiores. A súa reflexión parte da impor-

tancia dunha saudade de raíz céltica común con Irlanda, Gales, Escocia, e, incluso Inglaterra, 

e chega á conveniencia dun novo modelo de sociedade liberal con fondas raíces célticas por 

contraposición aos modelos xermánicos e gregos clásicos. Unha nova forma de modernidade 

en Occidente. 

Como sabemos, Plácido Castro é obxecto de castigo despois da Guerra Civil polas súas activi-

dades políticas e, despois duns anos de residencia en Coruxo, entre 1940 e 1945, pasa a vivir en 

Vigo ata que en 1948 marcha a Portugal e, a principios de 1949 trasládase a Londres cun carné 

de correspondente do Jornal de Noticias de Porto onde axiña comeza unhas crónicas da vida 

cotiá social e política inglesa baixo o título xeral de “Aquí Londres...” e que lembran ás enviadas 

a partir de 1927 para o xornal El Pueblo Gallego. 

A súa primeira colaboración nas emisións galegas da BBC será o día 4 de xullo de 1949, no pro-

grama 23. Trátase dunhas traducións ao galego de poemas de Chistina Rossetti, poeta román-

tica que o Plácido asimila a Rosalía. A derradeira, no programa 72, un comentario de novidades 

bibliográficas en Galicia, pregravado o día 22 de novembro de 1954, segundo consta nas acou-

tacións do guión, e posto nas ondas o luns 7 de febreiro de 1955, cando el xa estaba en Galicia. 

Nunha carta de Raimúndez a Ben Cho Shey, do 3 de marzo, sinállalle: “En efeuto, Pácido está en 

Cambados desde o Nadal derradeiro, máis antes de irse deixou grabadas varias palestras, que 

agora vamos radiando pouco a pouco”. 
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2. Fontes para o estudo

a. Os guións, coleccións e número

Grazas ao esforzo na difusión do seu propio labor, Alexandre Raimúndez proporcionou á pos-

terioridade, coñecemento directo dos programas a través dos guións, que se conservan na súa 

totalidade.

Para empezar, Alexandre enviaba copia dos mesmos, tal e como se usaban na emisión, aos que 

achegaban traballos. Así, nos fondos epistolares Ben Cho Shey, Ramón Vilar Ponte, Carvalho Ca-

lero, Otero Pedrayo, del Riego, etc. é fácil localizar cadansúas achegas, que denomina Raimún-

dez, e tras del todos, “palestras”. O seu esforzo era tal, que enviaba telegramas aos autores os 

días previos ás emisións, para que os escoitasen, e escribíalles logo agradecendo a colaboración, 

preguntando que tal fora a recepción, e organizaba as cuestións previas do pagamento.

Orixinalmente era Leuter González Salgado o intermediario de todas os traballos: recibíaos, en-

viábaos a Londres e logo repartía as copias dos guións. Así, o 13 de setembro de 1949, comén-

talle a Ben Cho Shey: 

De Raimúndez tiven carta o tempo que me mandaba as copias do traballo de 

Paco encol de Lorca. Escribireille mañá mandándolle as dúas copias d’el33.

E vaise organizando un arquivo con todos os guións en mans de Leuter. A este fin, reclámalle, o 

6 de febreiro de 1949, a Ben Cho Shey colaboración:

O lus non sei si oubiches a Floro e mais a Lorenzana pol-a BBC. Oubiuse moi ben. 

Mandeille un d’Otero sobor “Os camiños de Sant-Yago”34 e o de Chamoso, en col 

33 Carta de 13-9-1948. Arquivo Ben Cho Shey, Epistolario nº 2005. Biblioteca da Deputación de Ourense.
34 Este programa de Otero non aparece entre os emitidos.
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de Ribadavia, refeito. Intrésame que me mandes a copia dos traballos que man-

daches ti direitamente pois pra que non haxa repiticiós, convén levar unha rela-

ción. Dos leídos xa teño nota pois mandoume Raimúndez as copias e somente 

descoñezo os que saíron polo teu conducto. Adjúntoche o plan que figuemos35.

O caso é que Leuter e Fernández del Riego acabarán formando candansúa colección enteira, se 

cadra a segunda subsidiaria da primeira. 

A de Leuter regalada por el ao seu neto Xosé Lois Carrión González, a que nós usamos na elabo-

ración do estudo da xénese e desenvolvemento dos programas que presentamos ao IV Congreso 

Internacional de Estudos Galegos celebrado en Oxford en setembro de 1994, foinos posible con-

sultala na casa de Manuel González Somoza, o fillo de Leuter, pero non nos permitiu fotocopiala 

nin menos difundila, aínda que xa fixeramos anuncio do tema no noso artigo de 1984 titulado 

“Recuperación histórica dos guións da BBC”. Están encadernados estes guións en dous volumes 

de coiro vermello, tamaño folio con textos gravados no canto onde di “Palestras na BBC 1947-

51” e “Palestras en BBC 1952-56”. O primeiro volume recolle os guións de 45 programas, desde 

o inicio ata o 3-12-51, e o segundo desde o 7-1-52 ao final. Son guións orixinais, multicopiados 

moitos, sobre papel con marcas de auga da BBC. No segundo está incluído un programa de Ben 

Cho Shey sobre o Carnaval en Estremadura, das emisións en castelán. 

Unha segunda colección completa, nun só volume, ingresa na Real Academia Galega, o 1 de 

setembro de 1962, aos seis anos e medio da conclusión das emisións. Daquela era presidente 

da RAG Sebastián Martínez-Risco, colaborador nos programas36 e persoa tamén sinalada por 

35 “O lus non sei si oubiches a Floro e mais Lorenzana pol-a BBC. Oubiuse moi ben. Mandeille un d’Otero sobor “Os 
camiños de Sant-Yago e o de Chamoso, en col de Ribadavia, refeito. Intrésame que me mandes a copia dos traballos 
que mandaches ti direitamente pois pra que non haxa repiticiós, convén levar unha relación. Dos leídos xa teño nota 
pois mandoume Raimúndez as copias e somente descoñezo os que saíron polo teu conducto. Adjúntoche o plan que 

figuemos. Carta de 6-2-1949. Arquivo Ben Cho Shey, Epistolario nº 1966. Biblioteca da Deputación de Ourense. Carta de 

6-2-1949. Arquivo Ben Cho Shey, Epistolario nº 1966. Biblioteca da Deputación de Ourense.
36 Texto orixinal sobre Concepción Arenal, programa 39, 12 marzo 1951; e lectura de dous poemas seus —”Canteiros” e “O 

Chalaque”— que lle gravou George Hills, o 15 de marzo de 1955 e foron reproducidos no derradeiro dos programas, o nº 
83, o 23 de xaneiro de 1956.
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Raimúndez como contacto nas visitas dos seus xefes a Galicia37.

A colección formada por Fernández del Riego, consérvase entre os seus fondos, na Fundación 

Penzol de Vigo. Dada a alternancia decidida entre as tres linguas, (catalán, galego, catalán, vas-

co...) os programas galegos deberían ser mensuais, pero ningún ano se cumpre estritamente. 

Así nos 106 meses que dura a emisión só chega a haber 83 programas. En 1947 faltarán dous; en 

1948, un; en 1949, tres; en 1950, tres; en 1951, catro; en 1952, tres; en 1953, dous; en 1954, catro; 

en 1955 un; e en 1956 só hai o de xaneiro. Existen dous lapsos especialmente prolongados: entre 

o 25 de xuño e o 22 de outubro de 1951 e entre o 22 de setembro de 1954 e o 7 de febreiro do 

ano seguinte. Dalgún xeito, son pois, tres “series” como comenta Alexandre Raimúndez nunha 

carta a del Riego dando conta da finalización das emisións: “Por cierto que el programa 83 fue el 

último de todos ellos. Quiero decir, de las tres series”38.

b. Estrutura e información dos guións

Os guións aparecen sempre impresos a multicopista sobre papel no que se observan ocasional-

mente (da colección Leuter, cando menos) marcas de auga coa lenda “British Broadcasting Cor-

poration”. Están encabezados por un lembrete mecanografado na parte superior dereita que di 

“SPANISH PROGRAMME” e por baixo a data e hora de emisión, [p.ex. SPANISH PROGRAMME/

Monday 23 rd January 1956/ 21:30-22 GTM] Na parte central da folla aparece subliñado “GALI-

CIAN PROGRAMME” e o número de serie correlativo, do un ao oitenta e tres. Teñen ademais 

unha serie de acoutacións, sempre en inglés, nas que se indica as características do guión [p. ex. 

“presented by Javier Fernández” ou “Introdution and text of Galician Programa No. 83. Written 

and read by the authors. Introduced by Javier Fernández. As follows:”]. 

Os guións tamén nos dan conta da música que se usa de complemento en cada programa, co 

37 Na parada en Galicia dos xefes da BBC Mr. Hadson e Mr. Shepley, dentro dunha volta pro España, indícalle como contac-
tos posibles, pola súa posicións xerárquicas dentro do movemento cultural galego, a Sebastián Martínez-Risco, Domin-
go García Sabell e Francisco Fernández del Riego. Carta de Raimúndez a del Riego, 29-11-1956. Arquivo Fernández del 
Riego. Epistolario doc. FR-CA 023/06/13, Fundación Penzol.

38 Carta datada o 22-2-56, remitida desde Londres, Epistolario Fco. del Riego. Doc. FR-026/006/009. Fundación Penzol.
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nome e signaturas completas do arquivo da BBC do disco ou gravación a usar en cada momento, 

coa duración do mesmo [GRAMS. Parlophone 3326. Sig. Tune. “Cock of the North”. 10” and fade 

behind... C/O.].

No caso de que foran pregravados e que se usasen discos ou cintas, sinalábase tamén a signatura 

e data de gravación [p.ex. “TBU 55481 (19-1-56) Duration: 22’25”].

A suma de textos e datos adxuntos, dannos unha información exacta de como foi cada unha das 

emisións, coas seus intervenientes, músicas, colaboracións, duracións, etc.

c. Epistolarios

Desgraciadamente non conservamos os epistolarios de cartas recibidas por Alexandre Raimún-

dez, quen, por outra parte, escribía case sempre desde o seu domicilio —co que nunca puideron 

estar nos arquivos da BBC— nin de Leuter González Salgado, o primeiro encargado da recollida 

de colaboracións e impulsor das emisións en Galicia, a partir de outubro de 1947. 

Raimúndez, sistematicamente, púñase en contacto con todos os colaboradores, para que asi-

nasen permisos de reprodución, empezar os expedientes de pagamento e agradecer a colabo-

ración.

Aínda así, conservamos os epistolarios doutras dúas persoas claves, Xosé Ramón Fernández-

Oxea e Francisco Fernández del Riego, e doutros moitos colaboradores galegos das emisións. 

O primeiro epistolario, o de Xosé Ramón Fernández-Oxea, Ben-Cho-Shey, consérvase na Bi-

blioteca da Deputación de Ourense. Dentro del, identificamos, no que afecta a este traballo, tres 

coleccións principais. 

A máis directa, as vinte e cinco cartas remitidas por Raimúndez entre de xaneiro de 1948 e no-

vembro de 1963, maioritariamente desde Inglaterra, pero tamén desde Suíza, Italia e Portugal. 
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A intensidade do trato entre ambos, —amigas, de sempre, as familias xa en Ourense— reflíctese 

ben no comezo da primeira delas, de 1947: “Querido Xosé Ramón: Contesto ás túas cartas do 12, 

20 e 28 do mes dos defuntos. Todo o material que mandaches chegou a tempo...”. Tres cartas ao 

mes son abonda mostra desa complicidade. 

Están escritas todas en galego, en ton moi cordial xirando ao redor do tema da BBC —envíos, re-

percusión, necesidade de interrelación coa emisora dos oíntes, queixas, advertencias, etc. pero 

tamén doutros temas máis persoais, como axudas con medicamentos a amigos comúns, envío 

de diñeiro a necesitados, viaxes, enfermidades, recomendacións, etc. 

O segundo conxunto é o formado polas cartas enviadas a Ben Cho Shey por Eleuterio González 

Salgado, unhas 190, onde nos dá as primeiras informacións sobre os programas en Galicia e o 

seu desenvolvemento, á parte de fornecer unha información puntal de todo o que acontece case 

diariamente, no seo do galeguismo dos anos corenta a sesenta. Este conxunto, é digno, sen 

dúbida, dunha monografía. A fraternidade e intimidade entrambos intelectuais ourensáns, vese 

incrementada pola distancia. Incluso, en contadas ocasións, escríbense en castelán, cando as 

cartas son para seren ensinadas a outras persoas, dado que Ben Cho Shey reside desde despois 

da Guerra en Estremadura ou Madrid onde desenvolve o seu traballo de Inspector de Ensino.

O terceiro grupo son as cartas enviadas por Francisco F. del Riego a Ben Cho Shey. É unha serie 

que se inicia o 5 de novembro de 1947 e abrangue varios núcleos temáticos: a colaboración pro-

gresiva de Del Riego nos Programas da BBC, o papel de Ben Cho Shey como enlace en Madrid 

do galeguismo, tanto do nucleado ao redor de Galaxia como da xente máis nova —Brais Pinto—, 

etc. As primeiras cartas de 1947 están en castelán e, despois, en galego.

O outro grande epistolario é o formado polas cartas recibidas por Francisco F. del Riego, con-

servado nos seus propios fondos na Fundación Penzol de Vigo. O primeiro, e máis importante 

conxunto dentro del, son as 42 cartas, datadas entre o 8 de agosto de 1955 e o 14 de novembro de 

1959 cruzadas con Alexandre Raimúndez. Sistematicamente en castelán, con grande proximida-

de pero tratándose, normalmente, de vostede, e sen a calor humana e intimidade que despren-
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den as dos amigos ourensáns. Son moi interesantes polo que respecta a envíos, contactos coa 

BBC e, tamén, polos xestións para contratación na BBC de Ramón Lugrís, á volta de Plácido Cas-

tro, etc. Outros conxuntos deste inmenso epistolario son as cartas cruzadas con Leuter, Ramón 

Piñeiro, e moitos dos outros colaboradores dos programas, onde as referencias son constantes.

Outros epistolares menores, pero con cartas moi significativas, son os de Carballo Calero e Ra-

món Villar Ponte que se conservan na Biblioteca do Parlamento de Galicia.

d. Fondos sonoros e documentación da BBC

Lamentablemente, como sinalabamos antes, e como nos fora comunicado pola BBC en 1983, 

non se conservan gravacións nin guións, nin outro material en Londres. George Hills, á nosa 

pregunta da existencia de rexistros sonoros, explicábanos nunha carta de 6 de maio de 1993 a 

mecánica dos programas:

[...] Algunos fueron transmitidos en directo. Otros, sí fueron pregrabados, hasta 

1954 en discos de alta fidelidad pero de material perecedero y luego en cinta 

magnetofónica. En aquel entonces la interpretación en este país de las leyes so-

bre los derechos de autor era muy estricta, y sin el permiso expreso de todos los 

colaboradadores en un espacio de radio, y honorarios suplementarios a ellos, no 

se permitía ni copiar las grabaciones ni mantenerlas en archivo más que durante 

un período bastante breve. Por lo tanto me sorpendería si todavía existe alguno, 

aquí. Sin embargo no es imposible que algún radiooyente en Galicia haya graba-

do algunos de los espacios en el acto de su recepción radiofónica. 

Excesivamente optimista George Hills, cremos. As dificultades intrínsecas da gravación neses 

tempos, son explicadas pola propia BBC para xustificar a ausencia dun arquivo sonoro da radio 

de tempos recuados39. O retraso tecnolóxico de Galicia nestes temas, daquela, non precisa expli-

cación. Pero postos en contacto co Sr. Manyé en 1993, grazas á intermediación da BBC coa que 

39 https://www.bbc.co.uk/archive/bbc-archives--wiped-missing-and-lost/z4nkvk7 (consultado 28/2/2022)
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el mantiña desde Barcelona contacto, puidemos xuntar unha serie de documentos internos da 

emisora que el gardaba, relacionados coa orixe e posta en marcha dos programas.

Entre os fondos de Penzol, dentro dos materiais de Del Riego, consérvase unha carpeta na que 

baixo o cabezallo de BBC inclúe 12 fotocopias, datadas entre xuño de 1955 e xaneiro de 1956, 

remitidas polo daquela “Senior Document Assistant” da emisora, James Cood ao sr. J.M. Bravo, 

de Vigo, o 22 de abril de 1997, con información clave sobre o peche das emisións, na que se fai 

unha reflexión sobre a súa posta en marcha.

Entre unhas e outras, cremos, que se pode reconstruír bastante ben a historia dos programas, 

obxecto deste traballo.

3. Posta en marcha dos programas

O primeiro documento que nos proporcionou Manyé é unha resposta que fai o día 1 de febreiro 

de 1947, Mr. J. A. Stordy40, (Spanish Programme Organizer) ao memorando envíado por J. Man-

yé, (Producer to the Spanish Section) no que o informa que logo das consultas co Foreing Office:

It may interest you to know that we have now been given permision to broad-

cast weekly 5 minutes talk to Spain in a language ou dialect other than castilian. 

I should welcome any suggestions as we cannot start until we have a program 

arrange to cover at least 8 weeks. The ratio of catalan other talks should be 

aproximatly 50/50. That is not more than 2 catalan talks a month. We should, of 

course, attend to gallego. I think that vasco will be imposible. We shall give an 

ocasional 5 minutes to mallorquin and valenciano although these are dialects 

other than languages41.

40 “Algo da súa personalidade na entrevista “Cinco minutos de charla con Mr. Stordy, director de la Sección Española de la 
BBC”, La Voz de Galicia, 29-10-1950, px. 3.

41 Quizá lle interese saber que nos deron permiso para emitir semanalmente unha charla de 5 minutos para España nun 
idioma ou dialecto distinto do castelán. Gustaríame recibir calquera suxestión, xa que non podemos empezar ata que 
teñamos un programa organizado para cubrir polo menos 8 semanas. A proporción de charlas en catalán e outras 
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A frase “We should, of course, attend to gallego” fai pensar que aínda que o tema se empezara 

a tratar, efectivamente, polo catalán, a demanda do galego estaba tamén desde o principio.

Como resposta a esta solicitude de colaboración (I should welcome any suggestion) sobre un asun-

to que viña sendo denominado na BBC co nome de “Spanish talks other than in castilian”, res-

póndelle o 8 de febreiro de 1947 Manyé cunha chea delas, en cinco apartados; as máis, atendidas:

Broadcastes in Catalán, Basque and Galician, o primeiro, é onde sinala as súas pautas de dis-

tribución do tempo das emisións:

I fully agree with you that the ratio of catalan to all other regional talks should 

be at least 50/50, taking into account the greater importance of the language 

and especially the much greater number of listeners we have in Catalonia. In 

accordance with this we should do a weekly broacdcast alternating Catalan with 

Basque and Galician (i.e., Catalan - Basque - Galician -Catalan - and so on)42. 

e mesmo se opón á introdución dos “dialectos” porque

In my opinion, we ought to limit ourselves to these three languages, not merely 

because they are the only ones accepted as such besides Castilian, but also be-

cause any attempt to broadcast in the dialects that have no established gram-

matical rules would involve us in a controversial issue about their use, puttin the 

BBC’s broadcasting standards at stake43

debería ser aproximadamente 50/50. É dicir, non máis de 2 charlas en catalán ao mes. Por suposto, debemos atender o 
galego. Creo que vasco será imposible. Daremos ocasionalmente 5 minutos ao mallorquino e ao valenciano aínda que 
sexan dialectos distintos ás linguas.

42 Estou totalmente de acordo con vostede en que a proporción entre o catalán e o resto de charlas rexionais debería ser 
como mínimo do 50/50, tendo en conta a maior importancia da lingua e sobre todo o número moito maior de oíntes 
que temos en Cataluña. De acordo con isto deberiamos facer unha emisión semanal alternando o catalán co vasco e o 
galego (é dicir, catalán - vasco - galego -catalán- e así sucesivamente).

43 Na miña opinión, deberiamos limitarnos a estas tres linguas, non só porque son as únicas aceptadas como tales ademais 
do castelán, senón porque calquera intento de emitir nos dialectos que non teñen regras gramaticais establecidas 
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Duration of broadcast que como non é tecnicamente posible ter máis tempo para esas emi-

sións, haberá que incluílas dentro das emisións en español:

But in my opinion, it is very important to make them an item completely apart, 

that is to say, to fix a definite day and time in order that all our listeners know 

what to expect. I consider it would be to the detriment of our transmisision in 

Spanish to include a short talk in another language, and at the same time it 

would minimize the moral effect and the success we aim at with these regional 

broadcasts44

Para evitar isto suxería

...allocate ten minutes of the Monday night transmission to a magazine pro-

gramme in Catalan, Basque or Galician, in the proportion stated. This would 

leave time for a 12 ou 10 minute bulletin and 8 or 10 minute talk in Castilian45. 

Porque obviamente a proposta de cinco minutos semanais parecía insuficiente

I consider 10 minutes to be the minimum necessary for the building up of a 

short but attractive programme on the lines I suggest later on46.

Ademais como se estaban emitindo sete horas semanais en castelán, de faceren só eses cinco 

munutos á semana, ao catalán non lle chegaría a corresponder nin o un por cen das emisións. 

involucraríanos nunha cuestión polémica sobre o seu uso, poñendo en xogo os estándares de emisión da BBC.
44 Pero, na miña opinión, é moi importante facer delas un tema totalmente á parte, é dicir, fixar un día e unha hora 

definidos para que todos os nosos oíntes saiban a que aterse. Considero que iría en detrimento da nosa transmisión en 
español incluír unha breve charla noutro idioma, e ao mesmo tempo minimizaría o efecto moral e o éxito que pretende-
mos con estas transmisións rexionais

45 ...destinar dez minutos da emisión do luns pola noite a un programa magazine en catalán, vasco ou galego, na propor-
ción indicada. Isto deixaría tempo para un boletín de 12 ao 10 minutos e unha charla de 8 ao 10 minutos en castelán.

46 Considero que 10 minutos é o mínimo necesario para construír un programa curto pero atractivo nas liñas que suxiro 
máis adiante.
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Manyé argumenta contra esa escasa cantidade, con razóns, pero chauvistamente:

A very small percentage, if one considers that Catalan is understood by neraly 

25 % of the population of Spain, that Catalonia possesses 40% of all the wireless 

sets in Spain, and that the average of the population of Catalonia is the most 

educated of the Peninsula and undoubtedly the most pro-British47 

Eses dez minutos que sinalaba Manyé foron incrementados de forma notable ata chegar case á 

media hora. 

No terceiro apartado Presentations and contents of Broadcasts vai apuntar as liñas mestras 

que han xustificar a existencia dos programas. Trátase de salientar as relacións existentes entre 

Gran Bretaña e as rexións ás que se dirixen os programas, lonxe de cuestións políticas. Como 

presentación dos programas suxería utilizar un ton identificador especial para cada un, de ser 

posible “a British tune that has some links with the regions concerned”48 como por exemplo o 

“Montjuich” de Benjamin Britten para Cataluña ou “some Scottish pipe music for Galicia.49”

Logo propuña algo que non foi aceptado de acordo cos guións que se conservan “I would start 

the Programmes with a translation of the News Banner broadcast at the beginning of the Spa-

nish transmission50” e tamén, en pouca medida, nos galegos51 “some topical comment on cul-

tural, commercial ou scientific events of interest to those regions, or interviews with any perso-

nalities, British or Spanish, connected with them, and ending the broadcast with some talk on 

historiacal events or relations between them and Britain”. Despois de anunciar que ao final do 

47 Unha porcentaxe moi pequena, se se ten en conta que o catalán o entende case o 25 % da poboación de España, que 
Cataluña posúe o 40 % de todos os aparellos inalámbricos de España, e que a media da poboación de Cataluña é a máis 
culta da Península e sen dúbida o máis pro-británica.

48 Unha música británica que teña algunha relación coas rexións en cuestión.
49 Algunha música de gaita escocesa para Galicia.
50 Eu iniciaría os programas cunha tradución dos Titulares das Noticias transmitido no inicio da transmisión en español.
51 Alguns comentarios de actualidade sobre eventos culturais, comerciais ou científicos de interese para esas rexións, ou 

entrevistas con calquera personalidade, británica ou española, ligada a eles, e terminando a transmisión con algunha 
palestra sobre eventos históricos ou relacións entre eles e a Gran-Bretaña.
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documento hai unha lista de temas posibles para as emisións en catalán sinala que sen dubida 

poderíase preparar un semellante para as outras dúas linguas.

No penúltimo apartado trata o problema das Broadcasts in Basque e sinala que presenta máis 

dificultades que as emisións en catalán ou galego tanto porque hai moi poucas persoas en Ingla-

terra que saiban falar esa lingua e tamén “becouse it has practically no literature”. Para supera-lo 

problema propón un programa bilingüe onde os comentarios culturais, comerciais e científicos 

de interese para o País Vasco sexan en castelán, e a lectura posterior dalgún traballo de tipo 

histórico ou literario en vasco.

No derradeiro dos apartados Announcers and Outside Contributors sinala os recursos huma-

nos con que contan para facer as emisións. Polo que respecta ao catalán hai dúas persoas na 

sección española (Montaner e Manyé) e dúas na seción latinoamericana (Sr. e Sta. Vinyals) que 

poderían colaborar cando se precisase.

Sobre o galego afirma que “Mr. Raimúndez is the obvious person to put in charge of the Galician 

broadcast and no doubt he will find other persons besides Fernández Armesto who can give a 

hand”52. Manyé continúa co programa vasco e sinala que se non se considera conveniente usar 

a James Masterton, suxire o nome do Padre Urrutia que á parte de falar euskera pode contribuír 

con charlas históricas ou culturais. Tamén sinala a Mr. Rogney Gallop do Foreing Office como 

persoa que pode colaborar nesa “díficil e rara lingua”.

Logo proporciona unha lista de posibles colaboradores ingleses especialistas en diversas face-

tas da cultura catalana — Rev. Chator de Cambridge autor dunha historia de Cataluña, Profesor 

Entwistle de Oxford, Allison Peers de Liverpool, Profesor Frank Pierce de Sheffiel, ou Sir Henry 

Thomas, Director do Museo Británico, -quen inaugurou as emisións catalanas— e capaces todos 

eles de falar ese romance meditarráneo. Conclúe:

52 Raimúndez é a persoa obvia para poñerse a cargo das emisións galegas e, sen dubida, poderá atopar outras persoas á 
parte de Fernández Armesto, que lle poidan botar unha man.
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There are in London alone more than 20 catalan exilies, doctors, journalists, 

etc. with knowledge of England, who could contribute with non-political talks. 

We could also probably find other University men and non political exilies to 

collaborate in the other two languages53.

Esa referencia final de “non political exilies to collaborate...” é, sen dúbida, algo para agradar ao 

consultores do Foreign Office e que achancen o camiño para a súa realización. Pero os máis in-

teresantes documentos que temos sobre as sensibilidades inglesas ao redor das emisións, están 

relacionadas co peche das mesmas. Entre o mes de xuño de 1955 e o mes de xaneiro seguinte 

cando se fan efectivas, hai unha serie de cartas e pequenos memorandos informados onde os 

protagonistas británicos reflexionan sobre os mesmos.

O día 15 de xuño de 1955, o H.S. Eur.S. (Head of South European Service, Director do Servizo 

para o Sur de Europa), Mr. Shepley, asina un informe enviado ao C.Eur. S. (Controller, European 

Service, Controlador do Servizo Europeo), Mr. Monahan, baixo o título de “Spanish regional bro-

adcasts” onde sinteticamente nos indica foron creados para gañar oíntes, sobre todo en Catalu-

ña, nos informa que houbo discusións e distintas sensibilidades sobre os mesmos, tanto na BBC 

como no Foreign Office, en Londres e na propia embaixada en Madrid, e que vixiaban que fosen 

contidos estritamente culturais e coas alternancias entre linguas previstas. É unha defensa dos 

mesmos, que remata mesmo cunha ironía sobre que o único problema que houbo foi cando en 

1949 se lle preguntou desde o Parlamento porque os programas en catalán se emitían a horas 

distintas das que estaban anunciadas. Velaquí o texto completo.

The Spanish regional broadcasts were introduced about the middle of March 

1947, after considerable investigation as to the desirability of transmissions in 

languages other than Castilian and a full consultation with the Foreign Office at 

several levels, both in London and at the Embassy in Madrid. Throughout, the 

53 Só en Londres hai máis de 20 exiliados cataláns, médicos, xornalistas, etc. con coñecementos de Inglaterra, que pode-
rían contribuír con charlas non políticas. Probablemente tamén poderiamos atopar outros universitarios e exiliados non 
políticos que colaboren nos outros dous idiomas.
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Foreign Office expressed approval of the scheme and urged us to proceed -they 

also reported considerable success for our regional transmissions, especially in 

Catalonia.

Although it was agreed form the onset that the most important region we 

would address was Catalonia and that the object of starting regional broadcasts 

was to gain popularity int that large area of Spain, the idea of avoiding any 

impression that the regional programmes significant a policy backing separatist 

tendences in Spain was always foremost in our minds. Thus, it was early agreed 

that though the broadcasts in Catalan should be more frequent, other regional 

languages should be represented in turn (i.e. Galician, Basque and, where no 

regional languages exist, songs, poems, etc. related to other areas). Furthermo-

re, it was firmly laid down that the contents should ve exclusively and entirely 

cultural. In fact, we began with Catalan and the other regional programmes 

were introduce in the summer of 1947.

Not unnaturally, there have always been, from the very beginning, people who, 

in the BBC and the Foreign Office or in Spain itself, have felt that our regional 

transmissions inevitably indicated an encouragement of regional cultures 

which, intensely popular as it might be in the regions concerned, might cause 

irritation in Madrid and even mistaken impression that we harboured a sepa-

ratist policy. The programmes themselves have been under constant review to 

ensure a fair regional distribution and a wholy appropriate cultural contents.

The last time this question was discussed with the Foreign Office was in Novem-

ber 1949, when an enquiry was received from the then Parliamentary Under-Se-

cretary (Mr. Mayhew) as to why we did not give “the broadcasts in the Catalan 

language at regular pre-announced times”. I am attaching some corresponden-

ce which took place between us and the F. O. on that occasion. 

F. Leon Sherpley54. 

54 As transmisións rexionais españolas introducíronse a mediados de marzo de 1947, despois dunha considerable investi-
gación sobre a conveniencia das transmisións en idiomas distintos do castelán e unha completa consulta co Ministerio 
de Asuntos Exteriores a varios niveis, tanto en Londres como na Embaixada en Madrid. En todo momento, o Ministerio 
de Asuntos Exteriores expresou a súa aprobación do plan e instounos a seguir adiante; tamén informaron do conside-
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Máis adiante, cando falemos da finalización do programas, seguiremos con estes documentos.

4. O Galician Programme nas ondas

a. Primeira fase: os programas londinenses

Despois da aceptación do Foreign Office rapidamente se puxeron en marcha os mecanismos de 

buscas de colaboracións e preparación dos primeiros programas, pois a emisora quería ter oito 

semanas cubertas antes da posta nas ondas. E a noite do luns día 7 de abril comezan as emisións 

en catalán e o luns seguinte, de acabalo entre o día 14 e 15 de abril, rádiase a primeira emisión en 

galego. O programa iniciouse ás 23:45 e púidose oír en Galicia, logo da sintonía do programa —

trinta segundos do inicio da marcha militar con gaitas escocesas “Cock of the North”55— a voz de 

Alexandre Raimúndez, quen sempre traballou baixo o pseudónimo de Xavier Fernández, nome 

do seu avó materno, dicindo:

rable éxito das nosas transmisións rexionais, especialmente en Cataluña. Aínda que desde o principio acordouse que a 
rexión máis importante á que nos dirixiriamos era Cataluña e que o obxectivo de iniciar as transmisións rexionais era ga-
ñar popularidade nesa ampla zona de España, a idea de evitar calquera impresión de que os programas rexionais signifi-
caban unha política de apoio ás tendencias separatistas en España estivo sempre en primeiro plano. Así, acordouse moi 
cedo que, aínda que as emisións en catalán fosen máis frecuentes, estivesen presentes á súa vez outras linguas rexionais 
(é dicir, o galego, o vasco e, onde non existisen linguas rexionais, cancións, poemas, etc. relacionados con esas zonas). 
Ademais, estableceuse firmemente que os contidos debían ser exclusiva e integramente culturais. De feito, comezouse 
co catalán e os demais programas rexionais introducíronse no verán de 1947. Non é de estrañar que, desde o principio, 
houbese persoas que, na BBC e no Ministerio de Asuntos Exteriores ou na propia España, considerasen que as nosas 
transmisións rexionais indicaban inevitablemente un fomento das culturas rexionais que, por moi popular que fose nas 
rexións en cuestión, podería causar irritación en Madrid e mesmo a impresión errónea de que albergabamos unha polí-
tica separatista. Os propios programas foron obxecto dunha revisión constante para garantir unha distribución rexional 
equitativa e uns contidos culturais totalmente adecuados. A última vez que se discutiu esta cuestión co Ministerio de 
Asuntos Exteriores foi en novembro de 1949, cando se recibiu unha consulta do entón Subsecretario Parlamentario (Sr. 
Mayhew) sobre por que non dabamos “as emisións en lingua catalá nos horarios regulares previamente anunciados”. 
Adxunto parte da correspondencia que tivo lugar entre nós e o F. O. naquela ocasión. F. Leon Sherpley.

55 Cock o’ the North (O Galo do Norte) é unha marcha militar para gaita. O título ven do alcume de Alexander Gordon, IV 
Duque de Gordon, quen en 1794 capitaneou o Rexemento de Infantería nº 92, que máis tarde se converteu en Gordon 
Highlanders (Montañeses de Gordon) (Referencia que agradecemos a Emilio Portabales, directivo da Coral de Ruada de 
Ourense, quen ten un interesante traballo monográfico sobre a música nas emisións da BBC de Londres que, xenerosa-
mente, nos permitiu usar para esta e outras mecións musicais neste traballo). 
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Emisora da BBC de Londres. C’o programa desta noite damos comenzo ás no-

sas emisións en lingoa galega. Istes programas serán radiados os lus ás once e 

cinco da noite alternándoos c’os programas en lingoa catalana e lingoa vasca56. 

Ben, con estas palabras iníciase a primeira fase das transmisións, de realización puramente 

inglesa, que incluirá seis programas, entre o inaugural e o sexto de 3 de novembro. E total, 

haberá oito colaboracións distintas, pois no programa do Día de Galicia, haberá tres. Nestes 

programas haberá candansúas dúas colaboracións de Alexandre Raimúndez, Felipe Fernández 

Armesto, Stephen Recket e Frederick Fuller. Todos residentes en Londres. Aínda non se producira 

o contacto con Galicia. 

A primeira colaboración será dalgún xeito o “editorial” das emisións. Felipe Fernández Armesto 

“Augusto Assía”, antigo participante nos movementos galeguistas dos anos vinte, cicerone 

de Risco en Berlín en 1931, expulsado da Alemaña nazi en 1933, voluntario cos sublevados na 

Guerra Civil e daquela prestixioso correspondente aliadófilo de “La Vanguardia” en Londres57 foi 

o escollido para tal inauguración. 

A súa charla “Relaciós culturaes entre Inglaterra e Galicia” non vai nunha liña nacionalista, 

precisamente, e comezou así: 

Parezme q’a BBC non podería prestar millor servicio a causa das relaciós entre 

a Hespaña ia Inglaterra q’o de estas trasmisiós n’os idiomas regionaes sober os 

aspeitos d’o intercambeo entre as culturas rexionaes hespañolas ias culturas 

britanicas. Sola a maior torpe miopia politica e espiritual pode por en contrapo-

sición a grandeza d’as culturas rexionaes coa grandeza d’a cultura hespañola. 

56 Imos reproducir os textos coa ortografía que consta nos guións orixinais consultados, por canto a dificultade de lectura é 
mínima e pode haber algún interese tanxencial que non teña que ver co contido estrito contido estrito. Só utilizaremos os 
textos regularizados —tomados do libro de Raul de Toro, Galicia desde Londres, cando non tivésemos podido consultar os 
orixinais.

57 Foron famosas as súas crónicas aliadófilas durante a II Guerra Mundial, unha das poucas voces diverxentes na prensa 
española do momento.
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O cual e algo asi com’o querer faguer un gran riu sin afluentes. Precisamente 

a groria mais manifesta d’a cultura hespañola e a súa variedade, a riqueza de 

matices ia diversidade d’orixens...

Polo q’a Inglaterra fai referencia, o seu interés pola diversidade cultural hespañola non e un 

interes achado agora de repende. Ceñíndome a cuestion que me corresponde a min, q’e o da 

cultura galega, o primeir libro que se escribriu nunca sobre a Galiza, dinde os romanos pr’acá, 

está escrito en Inglés. Apareceu n’o século XIV e titulase en ingles da epoca “THE WAY FROM 

THE LOND OF ENGELOND UNTO SENT JAMEZ IN GALIZ”...

Logo de facer un repaso polas relacións entre ambas terras e de varias citas de autores británicos 

a Galicia, cita, moi gabancioso, nun intento, cremos, de suavizar tensións, a un dos máximos 

opositores á existencia dos programas58. 

Antes de nascer Shakeaspeare, un galego, Arnaldo Arias, faguía versos en 

inglés. De todol-os embaixadores acreditatos ant’a corte de Sant Xaime, nunca 

ningún tuvo a influenza n’a Corte e a popularidada antr’o pobo inglés que 

disfroitou o Conde de Gondomar: un galego. O escritor extranxeiro que de máis 

preeminenza goza hoxe en Inglaterra e qu’escribe en inglés con máis primor, é 

un galego: don Salvador de Madariaga.

Logo de facer a lectura duns poemas medievais de Sancho I e Joan Zorro, de Rosalía de Castro, 

e avogar por traducións ao inglés de Amado Carballo, Manuel Antonio, Bouza Brey, Ramón 

Cabanillas, Lugrís Freire e Noriega Varela, remata o programa con quince segundos do “Alalá de 

Bande” cantado polo Coral de Ruada de Ourense, e cunha despedida na que anunciaban a súa 

reemisión o seguinte mércores ás dúas e vinte da tarde. Estas repeticións só se sinalan nos tres 

primeiros programas e deben formar parte seguramente dunha estratexia de lanzamento do 

produto.

58 Referencias oral de Josep Manyé e do propio Felipe Fernández Armesto. Dicían ambos que a posición contraria de 
Salvador de Madariaga fora constante, pois apúñalle boa parte do fracaso da II República ás tensións identitarias. 
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Para o segundo programa (12-5-47) o propio Raimúndez escribirá unha colaboración sobre “A 

festa d’os maios na Grande Bretaña”. No terceiro (9 de xuño), quinto (22 de setembro) e sexto 

(3 de novembro), achegará os seus textos e voz o Profesor Stephen Reckert, norteamericano do 

Departamento de linguas románicas da Universidade de Yale, daquela traballando en Cambridge 

e catedrático logo de castelán e portugués en Cardiff.59 

Fernández Armesto só participaría noutro programa máis, o cuarto, un especial bilingüe 

castelángalego (o colaborador inglés falan en castelán e as colaboracións dos galegos van en 

galego) a noite do xoves 24 de xullo do mesmo ano. Comezara cunha invocación a “Santiago 

1947” de Raimúndez, seguira o traballo de Fernández Armesto, “Santiago e Compostela, 

peregrinaxes e cultura galega” e rematara cunha colaboración do barítono inglés Frederick 

Fuller comentando e cantando unha “selección de canzóns xacobeas non galegas”.

Entrementres comezaban estes programas, a BBC, ao ditado “equilibrador” do Foreign Office, 

tamén promovía achegas coas radios oficiais españolas. Tal e como recolle a prensa, por 

exemplo, La Voz de Galicia o día 11 de xullo de 1947 na noticia “Cuatro locutores españoles van 

a Londres para interpretar “El Quijote” en la emisora de la BBC”, o que supuxo unha das súas 

primeiras superproducións para o mundo hispanoamericano. 

Pero Alexandre Raimúndez encontrábase bastante só en Londres e laiábase desa soidade. 

Nunha fermosa carta a Otero Pedrayo60 logo da emisión da súa primeira colaboración o 7 de 

decembro de 1947, que polo seu interese reproducimos íntegra, dille:

Querido Don Ramón: Supoño que haberá recibido a tempo o meu telegrama 

do 6 do corrente en que lle informaba qu’o luns dia 8 ibamos a transmitir a sua 

palestra “Os feitizos do outono”. ¿Ouviun-a? ¿Ouviume? ¿Que tal quedou? É 

unha pena que non teña en Londres quen m-axude no micrófono; porque 

59 “Galiza: Oucidente da Romania e Sur da Celtia» 9647; «O individualismo español io individualismo galego» 22947 ;»A 
extroversión española ia introspeizón galega» 31147

60 Carta datada o 13-12-47, remitida desde o seu domicilio daquela, en “104 Princess House, Kensington Park Road, Lon-
dres W11”, Epistolario Ramón Otero Pedrayo. Doc. CA-621/40(3). Fundación Penzol,
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quedaría todo moito millor si eu tivera quen fillera (sic) as presentazós i-a 

minha voz quedara somentes pra leutura dos traballos. Xa veremos se podo 

alcontrar quen me vote unha man.

Inclúyo-lle catro copias do programa, tal como se trasmitiu. Si quere mais podo 

mandarllas. E conto con vosté e con todos vostedes, pra que non me falle mate-

rial. Xa lle escribin a Leuter recordándolle “os deberes”.

Xa lle escribirei en canto haxa algo definitivo sobre ô pago. Istas cousas puxé-

ronse difíciles, dende a prohibición de enviar esterlinas ao estranxeiro. A ver 

si se arregla. E nada máis. Os meus saúdos pra todos os amigos e unha fonda 

aperta para vosté de, Raimúndez.

b. A rede de colaboradores 

Cumprirá pois agardar o sétimo programa (81247), oito meses despois de inaugurada a emisión, 

para que se empecen a facer presentes as colaboracións chegadas de Galicia. A primeira será 

a fermosa e barroquizante peza de Otero Pedrayo a que fixemos xa referencia, “Os feitizos do 

Outono”e que a pesar de ser anunciada por telegrama a Otero en días previos, non debeu ser moi 

oída61.  O certo é que o inicio das emisións non tivo a difusión e impulso das cataláns que tiñan 

por detrás un grupo humano moi amplo e de moito prestixioso en Londres62, moi conectado 

coas forzas do interior e coas de América. 

61 Nunha carta de 15 de decembro de 1947, coméntalle Leuter a Ben Cho Shey: “Recibín oxe carta de Raimúndez pregun-
tándome que tal se oubiu o lus o de Otero. Dende logo eiquí non puden dar con ninguén que a escoitara a pesares de 
que estaban previstos desde o domingo. Pídeme que lle mande material, pois di non recibiu ren. ¿Non mandaches o teu 
e mais o de Del Riego? Que se fagan os envíos por correo aéreo á súa dirección. Mañán vou ver de conseguir o de Ferro 
e agardo que Chamoso mande o seu que xa dixo tiña feito”. Arquivo Ben Cho Shey, doc. 1995. Biblioteca da Deputación 
de Ourense.

62 Londres era un punto central do exilio e actividade catalanista, sede do Consell Nacional de Catalunya, na altura, tra-
sunto da Generalitat, despois do fusilamento de Companys, en 1940. Alí estaban Carles Pi Sunyer, Pere Bosch Gimpera, 
Pau Casals, o doutor Josep Trueta. En 1945, a BBC transmitiu un concerto de Pau Casal para festexar a fin da II Guerra 
Mundial no que o músico se dirixiu xa en catalán á audiencia desde as ondas. 
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Moitas veces comentou en entrevistas Manyé esta circunstancia, ben contrastada, por outra 

parte. Consta, por exemplo, que nos prolegómenos das emisións regulares, unha charla “ex-

perimental” do doutor Trueta, o 9 de novembro de 1946, en catalán, sobre hipertensión arte-

rial, anunciada na prensa vespertina catalá pola corresponsalía da BBC en Barcelona, fixera que 

chegaran 70 chamadas telefónica e 4.000 cartas de felicitación. O tema, era, obviamente o de 

menos63. Este éxito, sen dúbida non espontáneo, achanzou o camiño ás tres emisións. 

En Galicia ou no mundo da emigración americana, non coñecemos ningunha referencia nin 

cita desta primeira fase. Nin sequera Castelao, que estaba en París na altura do comezo das 

emisións, menciona o tema. Parece como se pasasen desapercibidos. 

Fala Del Riego no libro O Río do tempo64 dunha nota que o Partido Galeguista lle puido ter enviado 

a BBC como felicitación polas emisións. Realmente temos dúbidas sobre o asunto. Primeiro 

pola precaución que Raimúndez sempre advertía sobre os contidos ou vinculacións políticas 

que se puidesen establecer. En calquera caso en Penzol65 consérvanse dúas notas diferentes, 

como dous borradores, e ningún deles se corresponde exactamente co que reproduce Francisco 

del Riego. O máis amplo, fai referencia ao programa inaugural, do que non cita a data, gaba as 

primeiras palabras de Augusto Assía, e fala en ton moi triunfalista da actividade do PG (di que 

escoitaron a primeira emisión “milleiros de galegos”) e moi adulador (“fólgase en remesar á BBC 

63 GARCÍA-RIPOLL DURÁN, Martí e NIQUE ESPINOSA, Chinto: La radio en catalá a l’estranger, Col. Documents, Servei de 
publicacions, Universitat Autònoma de Barcelona, p.86., (2008). “Gràcies al programa en català, del 9 de noviembre del 
1946, preparat pel doctor Trueta, segons les dades de l’Audience Research i de l’agregat de prensa anglès a Barcelona, 
la sección en castellà de la BBC va rebre més cartes i trucades que mai: setanta trucades telefòniques i quatre mil cartes. 
Aquella emissió va reconciliar l’audicenca catalana amb la BBC, derrerament decebuda per l’aparent negligencia respec-
te de la seva causa nacional”. 

64 “Os ouvintes desa emisora escoitamos con fonda emoción a transmisión en lingua galega que se fixo nos seus 
estudios na noite do pasado día 4. O feito de que a nosa fala, prestixiada novamente, soase desde os micrófonos de 
Londres cara tódolos ventos, merece o noso máis afervoado agradecemento. Non só dos que viven no país, senón dos 
que esparexidos polo mundo adiante se sinten identificados cos destinos políticoculturais do noso pobo. O Partido 
Galeguista, que defende o rexurdimento da personalidade espitirual e material de Galicia, valora no que significa a 
iniciativa feliz desa Corporación. No nome do Partido que representamos, cúmprenos manifestarlle o máis sincero 
agradecemento, que facemos extensivo a cantos interviron na emisión devandita». Fernández del Riego, F.: O río do 
tempo. Unha historia vivida. pax. 193 Ediciós do Castro, A Coruña, 1990. 

65 Arquivo Fernández Del Riego, doc. Partido Galeguista BBC. Fundación Penzol.
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e á súa intelixente dirección...”). O segundo borrador, case reproduce exactamente parágrafos 

do anterior, é máis escueto, (17 liñas en vez de 30), cítase como data de emisión un día 4 (o inicio 

fora o día 14) non fala nada de que sexa o primeiro, e resulta correcto pero sen ser tan impostado. 

O que non temos a seguridade —haberá que tratar de facelo nos arquivos da BBC— é se chegou 

a ser enviado o comunicado, pois temos, como diciamos, tres versións e unha dúbida. Cando si 

o engana a memoria, aínda que non na data, é ao sinalar sinala que os programas finalizaron “ 

o 23 de xaneiro de 1956 cun traballo meu e coa transmisión dunha escolma de poesía galega 

contemporánea”. Non hai participación súa neste programa, nin no precedente. 

En calquera caso, as primeira certezas documentais comezámolas a ter a raíz dunha discreta viaxe 

de Raimúndez a Ourense en outubro de 1947, non exenta de problemas políticos que ecoaban 

desde o seu procesamento polo Juzgado Especial Número 3 de represión de la masoneria y el 

comunismo66.

O feito de vivir a familia Raimúndez —e ter aberto o taller o activo e coñecidísimo pai de 

Alexandre, Benigno— no número 22 da Rúa de Alba —hoxe Cardeal Quiroga— no edificio anexo 

á sede da sede do Partido Galeguista, fai que sexa lóxico esa proximidade entre os mozos 

galeguistas e el, máis ou menos da mesma idade. A popularidade da familia vémola, incluso, 

nas páxinas do xornal cando La Región saúda os éxitos académicos e profesionais de Alexandre, 

desde a época de estudante na Escola de Comercio de Vigo ata o traslado a Barcelona en 1935, 

así ou anuncia as súas visitas a Ourense67. A coincidencia temporal de Raimúndez como profesor 

en Madrid e directivo do Ateneo coa estadía de Otero, moi ateneísta tamén, tal vez non sexa 

allea a esa aproximación. As súas colaboracións nun medio como La Conquista el Estado, onde 

amosa ilusión polo estatuto de Galicia68 mesmo antes de que se celebren as eleccións a cortes 

66 “Ficha de encausado de Alejandro M. Raimúndez Fernández”, Singnatura: TERMC, FICHERO, 76,2616659, Centro Docu-
mental de la Memoria Histórica. Salamanca.

67 Por exemplo, na sección de “Sociedad” de La Region , 15-6-28 dicía: “La revista madrileña Estampa recibida ayer en la 
ciudad trae un grupo fotografico con los nuevos profesores mercantiles que acaban de terminar sus estudios en la Corte. 
Entre ellos figura el estudioso joven orensano Manuel Alejandro Raimúndez Fernández, que termina su carrera con las 
más brillantes calificaciones. Al felicitar al nuevo profesor, hacemos extensiva nuestra felicitación a su padre, nuestro 
amigo y acreditado industrial en esta plaza, don Benigno Raimúndez

68 RAIMÚNDEZ, Alejandro M., “Galicia y su Estatuto. Un momento interesante” en La Conquista del Estado [Madrid], (6 de 
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constituíntes da II República, fai que recoñezamos nel unha semente galeguista que logo ha 

frutificar na etapa da BBC. 

O caso é que despois das primeiras emisións feitas en base ás posibilidades de Londres, 

Raimúndez, este encóntrase en Ourense a comezos de outubro co seu amigo e, figura clave no 

termar do galeguismo organizado auriense na posguerra, Leuter González Salgado. Enténdense 

ben os dous por seren ambos xente de números, de organización e xestión económica. 

Falaríalle da súa soidade, e da necesidade de axuda. Encárgalle a Leuter impulsar as 

colaboracións desde a Terra e nunha interesantísima carta deste a Xosé Ramón Fernández-Oxea 

do día 4 de outubro de 1947, relátalle este encontro e preséntalle as emisións como se fose cousa 

a organizar ex-novo, sen memoria das feitas entre abril e outubro:

Eiquí está o Raimúndez que sairá o día 6 pra isa, [Madrid] de onde pensa saír o 

día 14 pra Londres. Organizamos unha sesión de radio pol-a BBC que pensa-

mos deba ser regular co-a nosa colaboración. Fiquei eu encargado de recoller 

os traballos para os remitir aló. Versarán estes de todo o contido espiritual 

i-económico de Galiza, con escepción da política. 

Como os traballos que se lean serán abonados, agardo que ti tamén fagas os 

teus. Tería intrés un sobre o barallete, feito con coidado e con senso radiofó-

nico. Como dato, cada cen palabras ocupa un minuto e as sesións completas 

serán de dez, no que procurarán dar dous traballos. Penso que te haberá de 

interesar. Xa teño dous de Floro e dous de Otero...69

Inmediatamente ambos ourensáns póñense a solicitar colaboracións, pode que repartidos por 

afinidades ou proximidades. Nunha das primeiras carta de Del Riego a Ben Cho Shey, do día 9 de 

novembro de 1947, dille:

xuño de 1931).
69 Arquivo Ben Cho Shey, Epistolario doc. 1988, Biblioteca da Deputación de Ourense.
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Mi querido amigo:

Recibí tu carta. Con la mayor rapidez que me ha sido posible hice ese trabajo 

sobre “El celtismo en la poesía de Pondal”. Supongo que servirá para propósito 

que me indicas. Lo que ya no pudo ser fué el ajustarse estrictamente a la exten-

sión que me señalaste. Pero supongo que no resultará largo, pues, sobre todo 

más o menos, se invierte en su lectura unos siete minutos. De cualquier modo, 

si fuese demasiado extenso que corten por donde les parezca. En lo futuro 

trataré de acomodarme más a las normas prescritas. ¿Cada cuanto tiempo he 

de hacer la colaboración?

Le pedí a Valentín otro trabajo. Quedó en dármelo, y en cuento lo tenga te lo 

remitiré. Trataré también de solicitar otros de gentes que puedan preparalos. 

Creo del mayor interés mantener viva la colaboración, y por mi parte, estoy 

dispuesto a sostenerla con la frecuencia que sea necesaria, incluso bajo diversos 

seudónimos para que no pudiese parecer que se trataba de una sola firma. En 

fin, tu dirás.70 

Así, pois, a colaboración entusiasta de Del Riego iníciase en canto os ourensáns se poñen en 

contacto con el. De feito, envía traballos que son radiados nos programas, 9º, 10º, 14º e 15º, 

entre febreiro e setembro de 1948 pero non volve ás ondas ata o programa 31, en maio de 1950; 

ocupado, estaría, seguramente, en xestionar alleas, e, se cadra tamén, polo feito de que ao seren 

pagas71, a BBC e os impulsores iniciais, quererían diversificar colaboradores.

A conexión entre Del Riego e Raimúndez, sen dúbida foi animada por Leuter, pois fomentaba o 

trato directo con Londres e envíalles sempre o seu enderezo ás persoas ás que solicita artigos. En 

1949 xa lle enviara o contacto a Ramón Villar Ponte pero en 1951, insíntelle: 

70 O programa de que fala “O celtismo de Pondal” foi radiado o día 2 de febreiro de 1948, e usa Del Riego, coma en todos 
os demais, o heterónimo de Salvador de Lorenzana. A carta está no Arquivo Ben Cho Shey, Epistolario BCS doc. nº1302. 
Biblioteca da Deputación de Ourense. 

71 O pago ía en función da duración do emitido. Entre 6,10 e 10,10 libras, como seguimos polo recibos asinados de nas 
coleccións epistolares dos colaboradores. Ao valor actual, ata 400 euros. Del Riego sempre comentaba que foron uns 
cartos moi interesantes e moi ben recibidos nunha época de estreiteces máximas.
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Si o fas [o traballo de colaboración] podes mandal-o direitamente a Raimúndez, 

pois coido que todos debemos manter contaito con iste bon amigo, cuia labou-

ra temos que ter todos na meirande estima, a mais de que il é gustoso de porse 

en contaito cos colaboradores. Máis abaixo vaiche a súa direición72.

Realmente funcionou a rede ampla dos “irmáns” galeguistas, pois ás veces a pedimento de 

Raimúndez, ás veces a iniciativas dos primeiros colaboradores, uns ían animando a outros. 

Así temos varias cartas nas que Raimúndez agradece a algúns o envío de traballos doutros 

colaboradores —a Ramón Piñeiro, por exemplo, un de Varela Jácome73 — e pídelles os seus 

enderezos para desde Londres comezar a ineludible relación directa. Por exemplo, na primeira 

carta que se cruzan, o 5 de novembro de 1951, Raimúndez dille a Ramón Villar Ponte: “Moi 

distinto amigo: Por mediación de Leuter G. Salgado recibín o seu traballo encol de Curros 

Enriquez [...] Agradézolle a súa colaboración e ofrézome de vostede amigo e s.s.”. 

Outras moitas veces as colaboracións buscadas non chegaron a bo porto. Del Riego falaba 

naquela primeira comunicación a Ben Cho Shey de que lle pedira un artigo a Valentín —Paz 

Andrade, seguramente— e nunca chegou a colaborar. Ou Juan Caamaño Bournacell pídelle a 

Juan Naya, datos para un artigo sobre Ramón Villar Ponte, poucos días despois da súa morte, 

para “hacer un trabajo para la BBC de Londres... en el supuesto de que lo admitan, que creo que 

si, pues tengo carta de Raimúndez en ese sentido”74.

c. Colaboracións recibidas en Londres

A relación dos colaboradores con Londres tiña os seus pasos. 

En primeiro lugar, Leuter, Del Riego, Ben Cho Shey ou calquera outro dos próximos a Raimúndez, 

animaba a alguén a enviar un texto, directamente a Londres ou a través deles. Desde Londres, 

72 Carta de 20 de outubro de 1951, Arquivo Villar Ponte, doc. AV 11 277. Biblioteca do Parlamento de Galicia.
73 “Envíolle copia do traballo do programa 42 no que incluín do traballo de Varela Jácome que vostede me enviou”, Carta 

do 1 de xullo de 1951, Epistolario de Ramón Piñeiro, doc. CA- 287/9 (3). Fundación Penzol. 
74 Carta de Juan Caamaño a Juan Naya de 4-11-1953. Arquivo Villar Ponte. Biblioteca Parlamento de Galicia.
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unha vez aceptado por Raimúndez, escribíanlle unha carta oficial, en inglés, desde o “Copyright 

Department” da emisora, convidándoo a escribir o traballo do que se incluía o nome, a extensión/

duración aproximada, a cantidade que lle ían pagar, e as condicións de uso do mesmo e solicitando 

o envío da copia asinada. A cantidade a pagar estaba en función da duración. Unha vez recibida 

en Londres, emitíase o programa, e en paralelo, efectuábase un pagamento que podía ser incluso 

bastante lento polas difíciles trámites de circulación de divisas naqueles momentos. En ningún 

caso admitían colaboracións gratuítas, pois ía contra a política da empresa. 

Un exemplo que podemos seguir pola documentación de Carballo Calero no Parlamento de 

Galicia. A súa colaboración “Galicia pol-o mundo”, é aceptada en Londres, e envíanlle o convite 

—contrato con data 27 de xaneiro de 1949, facéndolle constar que debería ter unha duración 

duns 15 minutos e que lle pagarían 10.10 libras. O programa emítese o día 7 de febreiro de 

1949 , e o día 10 reciba outra carta oficial, esta vez asinada polo “Programme accountment” 

—departamento de contabilidade— informándoo de que se iniciaran os trámites do pagamento 

do programa “supplied for broadcast in our Spanish Service at a future date”75.

Para a segunda colaboración —”Poesías Paralelas”— a data do contrato é do 7 de novembro do 

1950, —pagaríanlle 6,6 libras, polas 950 palabras aceptadas, que duran 7 minutos 42 segundos. 

Emítese o día 13 de novembro, e os trámites do pagamento inícianse o día 28 de novembro76.

A continuación repasamos, a listaxe de colaboradores cos títulos dos traballos, e as súas datas de 

emisión. Para consultar os guións íntegros, e ver índices temáticos e de autor, é imprescindibles 

ir á obra citada do profesor Antonio Raúl de Toro, Galicia desde Londres. Galicia, Gran Bretaña e 

Irlanda nos programas galegos da BBC (1947-56).

Xosé Ramón Fernández-Oxea77 envía as súas catro colaboracións desde Estremadura ou desde 

Madrid onde residía dese 1951, e algunhas outras que lle remiten a el como as primeiras de Del 

75 “proporcionado para a súa emisión no Sevizo Español en data vindeira”. Arquivo Carballo Calero. Espistolario, 
76 Arquivo Carballo Calero. Espistorlario. Docs. ACC 112 0240-1 ata 05. Biblioteca do Parlamento de Galicia.
77 “As festas do Nadal e aninovo en Galiza», 5-14-8 ; «O Carnaval en Galicia», 5-2-51; «As imaxes relixiosas inglesas en 

Galiza»,13-4 53; «Despois da colleita», 12-9-55.
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Riego. Leuter González Salgado manda as tres propias78 e promove o envío dos traballos de 

moitos colaboradores. Sen dúbida dos amigos ourensáns, Ramón Otero Pedrayo 79, Florentino 

López Cuevillas 80, Teodoro López Sanmartín81, Alfonso Vázquez Martinez 82, Pura Vázquez 83, 

Manuel Chamoso Lamas 84, Sebastián MartínezRisco85 e doutras persoas próximas, como Ramón 

Vilar Ponte86, e tal vez outras. 

Dúas colaboracións de Otero Pedrayo

Permítanme unha pequena digresión sobre dúas das colaboracións de Otero Pedrayo.  

O programa sobre Lamas Carvajal, radiado o 14 de novembro de 1949, estivo planificado en 

colaboración coas galeguistas que en Ourense organizaban a famosa homenaxe con motivo do 

centenario do nacemento e a inauguración do busto do poeta no Xardín do Posío o día de San 

Martiño dese ano. Incluso, a noticia de que BBC lle ía dedicar un programa foi recollida por Faro 

de Vigo dous días antes, ao tempo que se daba noticia da inauguración do busto87. En carta de 

Leuter a Ramón Villar Ponte de 5 de decembro, cóntalle como foi o único xornal que lle publicou 

o tema, ao tempo que lle fai unha relación do transcurso daqueles actos, verdadeira vitoria dos 

galeguistas fronte ao ridículo das autoridades franquistas:

78 “A riqueza do gando vacún» 17-5-48; «Notas para a historia dun home de acción: Eduardo Chao Fernández» 14-3-49; 
«San Benito de Coba de Lobo», 10-7-50. 

79 “Os feitizos do outono» 8-12-47; «Unha homenaxe a Lamas Carbajal» 14-11-49; «Castelao» 13-3-50; «O Padre Feixoo» 
3-11-52 

80 “As relaciós prehistóricas entre Galicia e Bretaña» 2-2-48; «O outono en Galiza» 22-9-48; «No centenario de Lamas 
Carbajal» 141149; «As cruces de pedra na Galiza, de Castelao» 21-5-51; «No centenario de Curros Enríquez» 22-10-51. 

81 “Anibal e os galegos», 4-9-50 
82 “A primavera, O Miño e a lamprea», 19-4-48
83 “Poemas inéditos», 22-3-54. Na presentación Raimúndez di: «Esta noite vamos a radiar unha escolma de poesías galegas 

escritas por Pura Vázquez. Istos son poemas inéditos e forman parte do libro «Maturidades» proisimo a se publicar».
84 “Ribadavia, lenda historia e realidade dunha vila” 14-6-48
85 “Concepción Arenal” 12-3-51 
86 “Curros Enriquez, o poeta da liberdade” 22-10-51; “Inglaterra vista por Nicomedes Pastor Díaz” 5-5-52; “Frai Martín 

Sarmiento, precursor do galeguismo” 11-5-53.
87 “Emisión de la BBC, dedicada a Lamas Carvajal. El lunes, dia 14, a las nueve y media de la noche, dedicará la BBC de 

Londres, una emisión especial al poeta y escritor orensano, Lamas Carvajal, con motivo de conmemorarse el centenario 
de su nacimiento”.
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O de Lamas, ren de particular ten. Orgaizado e dirixido “oficialmente” se non 

podía agardar outra cousa. Certo que sirveu para pór de mostra a sua incapa-

cidade, pois tiveron que botar man dos galeguistas, dos que o son e dos inda 

o levan dentro a pesares dos seus feitos. Ramón, como sempre, formidabel na 

presentación de Filgueira, valente no inolvidabel discurso do “Avenida” coa lem-

branza de Daniel arrincando a máis formidabel ovacion d’un auditorio emocio-

nado. Tanto así, que provocou unha reaición nos d’enfrente o que se manifestou 

pol-o serán, no Xardín, frente á efixe do poeta e despois d’outro discurso de 

Ramón, na nosa lingua, en meio d’unha considerabel moitedume ¡Que xesto 

formidabel o diste pobo, alí xunto, apretando os beizos, case máis indinaceon 

que indeferencia. Sen man ergueita, cando nos quixeran arrastrar pol-o medo, 

a seguir o canto do himno da traxedia, faguéndolle coro as chamadas autoridas! 

Dende entón coido que podemos ter fe no porvir88. 

Un xornal, clandestino-oficial, arremetou contra nós calificando os actos reali-

zados de galeguistas pretendendo faguer mofa da “gaita e dos gaiteiros” que 

inda soñan con espertar. O que non confesan é que pol-a súa incompetencia 

tiveran que cair nas mans dos “gaiteiros”. 

A BBC adicou a emisión do día 14 o centenario con sendos traballos de Ramón e 

Floro. Eu din o aviso ós xornaes; mais somentes o publicou “O Faro”. O d’eiquí, 

que formaba parte da Comisión, prometou dal-o, mais houbo ordes en contra. 

Creo que a frase “Dende entón, coido que podemos ter fe no porvir”, é mostra inequívoca de que 

gañaran a partida a unhas autoridades que fixeron o ridículo, tal e como sostivemos xa noutra 

ocasión89. 

88 Carta 5-12-1949 Arquivo Villar Ponte, Epistolario doc. AV 11 275 1, Biblioteca do Parlamento de Galicia.
89 VÁZQUEZ-MONXARDÍN FERNÁNDEZ, Afonso, “As Homenaxes aurienses a Valentín Lamas Carvajal: (1916, 1917, 1918, 

1925, 1949 e 1972)”, Raigame, 24 (2006), pp. 7-37
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O outro a sinalar, é o programa especial sobre Castelao, radiado o 13 de marzo de 1950, no que 

colaboraron Otero Pedrayo cun texto de lembranza que logo sería o de apertura do número 47, 

extraordinario de Grial do primeiro trimestre de 1975, vixésimo quinto aniversario da morte do 

prócer; e Plácido Castro, co seu, que comentaremos logo. 

A idea de facer ese especial, partiu de Leuter, segundo lle conta nunca carta a Ben Cho Shey, 

laiándose da morte do rianxeiro, e despois de facer unha valoración da repercusión na prensa da 

nova, dille. “Onte mesmo escribinlle a Raimúndez para ver de adicarlle unha emisión especial”90. 

En varias ocasións, é o propio Raimúndez o que fai as peticións directamente91, como por 

exemplo, a Faustino Santalices 92; ou logo de contactos iniciais a través de terceiros, turra do fío. 

Pola súa banda Francisco Fernández del Riego á parte dos doce traballos que persoais93 — 

envioulle sempre a documentación toda para que Plácido Castro fixese os seus programas de 

repaso trimestral sobre a actividade editorial relacionada con Galicia e os seus autores de onte 

e hoxe, independentemente da lingua usada. E seguro, enviáballe os materiais de Galaxia94 e 

dinamizaría o envío de libros de Buenos Aires, e a outros colaboradores que tiña máis próximos 

ao seu espazo, como os sinalados nas primeiras cartas con Ben Cho Shey. 

90 Carta do 17 de xaneiro de 1950. Arquivo Ben Cho Sey, Epistolario. doc. 2017. Biblioteca da Deputación de Ourense.
91 “Suxerinlle a Santalices que nos faga unha palestra en galego encol da música antiga pra zanfoña, tal coma que il ten 

grabada nos dous discos. Estou agardando risposta” Carta de Raimúndez a Ben Cho Shey, de 4 de xaneiro de 1954 
(Arquivo Ben Cho Shey, Epistolario. doc. 3269. Biblioteca da deputación de Ourense.

92 “O romance de Don Gaiferos”, 8-2-54. Xunto ao texto, hai a audición da versión de Santalices, incluída no disco “Graba-
ciones históricas de zanfona 1927-1949), editado por Columbia en 1949.

93 “O celtismo na poesía de Pondal” 2-2-48; “En lembranza de Murguía” 15-3-48; “Federico García Lorca poeta en galego”, 
30-8-48; “Dúas xeracións ó servicio de Galicia” 27-9-48; “ Manoel Antonio: Un poeta do mar” 1-5-50; “Tres símbolos do 
XIX galego” 2-10-50; “En memoria de Castelao” 20-1-53; “Xeracións de escritores galegos” 17-8-53; “O galeguismo de 
Valle Inclán” 7-6-54; “O país de Valdeorras” 21-3-55; “Lembranza de A. Fitz.Gerald Bell”, 25-4-55; “Literatura universal 
na lingua galega”. 7-11-55.

94 “Esta semana he recibido los libros de Novoneyra, Carballo Calero y Cunqueiro publicados por Galaxia. Me figuro que los 
envió Vd.” Carta de 8-10-1955. Arquivo Fernández del Riego. Espistolario, doc. FR-CA-026-006/04.



63

As emisións en galego da BBC e Plácido Castro, por  Afonso Vázquez-Monxardín Fernández

Pero como a serie das cartas conservadas de Raimúndez no fondo de Del Riego, comezan o 1 de 

agosto de 1955, cando xa as emisións estaban ameazadas de morte, non é fácil precisar cales. 

Tal vez, Leandro Carre Alvarellos95, Xosé Mª Alvarez Blazquez96, Fermín Bouza Brey97 , Xesús 

Carro García98, Aquilino Iglesia Alvariño 99, Anxel Fole100, Ricardo Carballo Calero101, Celso Emilio 

Ferreiro102, Ramón Piñeiro103, Celestino Fernández de la Vega104 ou Benito Varela Jácome105.

A boa resposta ás solicitudes de materiais fai chegar a Londres unha cantidade respectable de 

orixinais e non todos haberían de radiarse. Vexamos ámbalas dúas cousas, nunha interesante 

carta de Raimúndez ao seu amigo Xosé Ramón Fernández-Oxea de 8-1-48106:

Agora teño en reserva “O Celtismo na Poesía de Eduardo Pondal” por S. Lo-

renzana. “Os ramos procesionaes” por ti. O libro “Cómaros verdes” coa crítica 

de del Riego. Yo primeiro dos cinco traballos de SantYago de Galgao107 sobre 

“Problemas da lingoa galega”. Dille que me mande os outros catro porque co-

mos programas galegos danse de mes en mes, cinco diles quedarían demasiado 

95 “O teatro galego” 24-10-49; “O mariscal Pardo de Cela” 19-12-49; “A novela galega” 23-4-51; “Tradicións do Nadal iA-
ninivo” 7-1-52; “Lendas irlandesas relazonadas coa Galiza” 6-9-54; “A poesía festiva en Galiza” 23-5-55; “Libros inglesas 
que falan de Galiza” 5-12-55 

96 “Presencia galega no Nadal” 29-12-52; “O centenario do primeiro libro publicado en galego: A gaita gallega tocada polo 
gaiteiro” 22-6-53; “Un novo capítulo do teatro galego” 21-9-53; “Unha crónica medieval inédita” 22-9-54; “O Renascer 
da prosa galega” 20-6-55

97 “As traduccións inglesas dos poemas de Pondal” 6-6-49; “Unha hora de paz no cemiterio de Noia” 19-9-49; “O ciclo do 
Nadal na tradición popular de Galiza” 4-1-54; “Mitos e costumes encol da festa de San Xoán en Galiza” 18-7-55

98 “O cerramento da porta Santa da Catedral de Compostela” 27-12-48; “Unha visita ao mosteiro do Sar” 4-12-50; “O 
Botafumeiro Compostelán” 25-2-52; “Compostela nas festas do Ano Santo” 19-7-54

99 “Evocación de Mondoñedo”22-9-48; “Os sapos líricos de Galicia” 9-5-49; “O erudito galego Armando Cotarelo Valledor” 
5-2-51; “O primeiro milenario do mosteiro de Sobrado” 2-3-53

100 “Lembranza de Xesús Corredoira” 1-5-50; “Paisaxe e saudade” 3-12-51
101 “Galicia polo mundo”, 7-2-49; “Poesías paralelas” 3-11-50; 
102 “Curros Enriquez en Londres” 4-7-49; “Navigantes pontevedreses” 11-10-48. 
103 “A poesía de Pimentel”, 4-9-50 
104 “Dos escritores ingleses na Praza maior de Lugo: George Borrow e George Edmund Street”, 12-11-50 
105 “A noite de San Xoán en Galicia”, 25-6-51 
106 Arquivo Ben Cho Shey. Epistolario, doc. C-23-1-48. Biblioteca da Deputación de Ourense.
107 Arquivo Vilar Ponte, Epistolario doc. AV 11 274 2 Biblioteca Parlamento de Galicia.. 
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separados io ouvinte perdería o fio. Cos cinco podrei faguer dous iasí non se 

perde a ideia. Teño outros dous, pequenos, de Florentino iacabo de recibir un de 

Manuel Chamoso Lamas sobre Ribadavia, enviado polo Leuter...

Este “Sant’Yago de Galgao” é Aquilino Iglesia Alvariño. A unha carta a Ramón Villar Ponte, 

de data 2 de abril de 1949, Leuter González Salgado anéxalle unha relación de programas xa 

radiados e outros que están en “capela”; e entre eles, cita “A. Iglesia Alvariño: 1) Problemas da 

lengua galega en 5 capítolos. 2) Cómaros verdes”. 

Este texto, no que usa un pseudónimo construído sobre unha aldea próxima á súa de 

nacemento, Galgao, que se asenta sobre o Camiño de Santiago, foi escrito a finais de 1947 e 

permanecería inédito ata unha publicación dunha Antoloxía de Aquilino Iglesia Alvariño por 

parte do Departamento de Filoloxía da USC con motivo do día Da Letras Galegas de 1986. 

Curiosamente seguiu o mesmo camiño de ser rexeitado e permanecer inédito por moitos anos, 

como lle aconteceu co encargo que lle fixo Otero Pedrayo a comezos dos cincuenta para a parte 

de lingua na a súa Historia de Galicia. 

Ás veces o propio Raimúndez se vía na necesidade de cortalos textos para adaptalos á duración 

dos programas. O 11251 escríbelle a BenChoShey sobre o programa do día 5 dese mes:

Ahí che mando dúas copias do Programa Galego númaro 38 co teu traballo 

encol do Antroido. Sinto moito que tiven que cortarlle algo, para que cabese. 

Tamén tiven que cortar o de Aquilino. Os dous eran dautualidade e había que 

dalos agora ou non dalos. Precisamente por falta de coincidencia entre a data 

da trasmisión io tema, o teu traballo non se había dado antes. Por certo que fai 

un ano que teño outro de Bouza Brey sobor do mesmo tema, planeado do mes-

mo xeito e que craro está, sona coma o teu. Dareino o prousiomo ano, si poido.
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En calquera caso, o propio Alexandre Raimúndez nos momentos iniciais da posta en marcha 

das emisoras, viuse na necesidade de escribir as súas propias colaboracións108, ademais de ser 

redactor, produtor e locutor. 

d. Outras colaboracións desde Londres

Mención á parte merecen outros programas. Dous deles foron elaborados integramente por 

Raimúndez en base de lecturas de libros, polo que os respectivos autores Manuel María109 e Anxel 

Fole110 tiveron unha participación puramente indirecta. Outras lecturas de escolmas poéticas da 

obra de Aquilino Iglesia Alvariño111 e de Crecente Vega112 feitas tamén por Raimúdez compartirán 

programa con outros temas. 

O musicólogo asturiano Eduardo Martínez Torner deixa escrito, pouco antes da súa morte, un 

traballo titulado “Una curiosidad literaria” sobre un poema en castelán de imitación galega 

escrito por Lope de Vega113. 

Nina Epton

Moi especial é a colaboración da poetisa británica Nina Epton (1913-2010), filla de escocés e 

española, xornalista naquela altura da BBC na sección do Canadá, que en novembro de 1953, 

participa nun programa114 coa súa voz, en castelán, evocando a demorada visita por Galicia, 

e — os seus encontros cos galeguistas en Vigo, Coruxo, Ourense, Santiago— de tres meses, e 

ilustrándoa con algunhas das gravacións recollidas na súa estadía do verán anterior. Daquela 

108 “As festas dos maios n’a Grande Bretaña”, 12-5-47, “Santiago 1947” 24-7-47 
109 “Fai uns meses o Centro Galego de Bos Aires publicou un libro de Manuel María titulado “Advento”. Vamos radiar unha 

selección de poemas contidos niste volume...” dicía Raimúndez o 15-8-55. 
110 Logo de falar do libro seu recente libro “Á lus do candil” di Raimúndez o 7-12-53: “Pola súa duración máis que por outras 

razóns, eu escollín o titulado “O traxe do meu tío”. 
111 “Escolma poética de Aquilino Iglesia Alvariño” 19-4-48 
112 Lectura do poema “A forza segreda” do libro “A Codeseira”. 27-9-48. 
113 “Curiosidad literaria” 21-5-55
114 “Una inglesa en Galicia” , 2-11-53 
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usou no programa as voces de Pura Vázquez –recitando o seu poema “Xurdimento de Amor”, 

dun grupo de mariñeiros do Grove dirixidos por Francisco Caneda, cantando na taberna do soto 

do Grande Hotel da Toxa, e de Celso Emilio Ferreiro, entoando un alalá, na Praia de Coruxo, onde 

ela participa nalgunha das xuntanzas festivas que os galeguistas organizaban, e que son o fío 

central da súa colaboración.

Desta viaxe, á parte de ser orixe da amizade con Francisco Fernández del Riego e dun importante 

fondo epistolar cruzado con Ramón Piñeiro que se conservan en Penzol, temos algunha 

referencia de prensa da época. Nunha noticia titulada “Villasobroso. Una escritora inglesa 

visitará La Franqueira y el Castillo de Villasobroso”115, sinálase:

En La Franqueira grabará en cinta magnetofónica el diálogo entre el moro y 

el cristiano y otras escenas típicas de la legendaria romería de esta famoso 

Santuario así como hará un documental fotográfico del Castillo y recogerá las 

leyendas que existen acerca del mismo.

Sobre estas e outras anécdotas da estadía redactou un simpatiquísimo e pormenorizado libro 

de viaxes, “Grapes and granite” publicado en inglés en 1956116 e do que os irmáns Antonio e 

Francisco Fernández del Riego, prepararon unha versión galega en 1993117. Non merece ser 

esquecido o seu lírico e fermoso texto “Retrato de D. Ramón Otero Pedrayo por una escritora 

inglesa” evocador do encontro co escritor e o núcleo dos galeguistas en Santiago, publicado na 

Homaxe da Galicia Universal, asinado en Lugo, en 1955 nunha das súas varias viaxes a esta terra. 

Tampouco as dúas chegas á revista Grial, baseadas a unha118 nun texto lido na BBC 3 —a emisora 

de cultura dirixida a público británico, e a outra119 escolmada do seu libro citado.

115 Faro de Vigo, 3-09-53, pax. 4
116 EPTON, Nina: Grapes and Granite, ed. Casell & Co. Ltd, London, (1956). Leva o libro 37 fotografías e unha dedicatoria que 

di “To Francisco Fernández del Riego and Ramón Piñeiro, who between them incarnate the spirit of Galicia”. 
117 EPTON, Nina: Uvas e granito (Unha viaxe por Galicia), edición de Antonio e Francisco Fernández del Riego, Ed. Ir indo, 

Vigo (1993). 
118 EPTON, Nina: “O Santo Grial”, en Grial, nº3, 1964. (Tradución de Ramón Lugrís)
119 EPTON, Nina: “Peregrinaxe á montaña”, en Grial, nº 91, 1986 (Tradución de Antonio e Francisco Fernández del Riego).
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Rafel Dieste

Tamén coa súa voz, dúas son as colaboracións de Rafael Dieste feitas nos propios estudios 

da BBC. Na primeira, o 19 de setembro de 1949 é saudado por Raimúndez dicindo: “Escoiten 

primeiro ao escritor galego Rafael Dieste que vai falar de “As colectividades galegas en Bos 

Aires”. Rafael Dieste saiu do Prata fai uns meses e alcóntrase visitando os principais países de 

Europa”. No agudo comentario sobre os galegos do Prata e as súas institucións, inclúe unha 

referencia á exhibición de parte da obra de Luís Seoane en Londres, neses días.

Na segunda ocasión, o primeiro de xaneiro de 1951, preséntao xa integrado: “Rafael Dieste vive 

agora entre nós, traballando na Universidade de Cambridge, escribiu para o programa desta 

noite, un conto de reis. Nel recolle con humorismo, recordos da vida mariñán galega”. É conto, 

como dixemos, que se integrou a partir de 1962 nas novas edicións de Dos Arquivos do Trasno.

En Londres, preparou Raimúndez o derradeiro dos programas, en base ás gravacións realizadas 

en Galicia por George Hills, no mes de marzo de 1955, que trataremos no apartado da finalización 

dos mesmos.

e. Achega das colaboracións: textos e voces

En definitiva e facendo un cómputo das colaboracións segundo a súa forma, teríamos:

• a) Quince foron os colaboradores que enviaron só textos desde Galicia: Ricardo Carballo 

Calero, Leandro Carré Alvarellos, Xosé Ramón Fernández-Oxea, Xesús Carro, Manuel Cha-

moso Lamas, Anxel Fole, Eleuterio González Salgado, Florentino López Alonso-Cuevilas, 

Teodoro López Sanmartín, Ramón Otero Pedrayo, Ramón Piñeiro, Benito Varela Jácome, 

Alfonso Vázquez Martínez e Ramón Vilar Ponte.

• b) Catro os que só se lles gravou a voz coa lectura de poemas: Emilio Álvarez Blázquez, 

Alvaro Cunqueiro, Xosé Díaz Jácome, e Ramón González Alegre.
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• c) Seis os que se lle gravou a voz e tamén enviaron textos escritos: Fermín Bouza Brei, Fran-

cisco Fernández del Riego, Celso Emilio Ferreiro, Sebastián Martínez Risco, Pura Vázquez e 

Aquilino Iglesia Alvariño. 

• d) Oito achegaron voz ás súas propias colaboracións en Londres: Alexandre Raimúndez, 

Plácido Castro, Felipe Fernández Armesto, Rafael Dieste, Eduardo Martínez Torner, Frede-

rik Fuller e Setephen Reckert e Nina Epton.

• e) Catro foron os autores (á parte dos clásicos, como Rosalía ou os medievais) dos que foron 

lidas obras nas emisións co que terían unha participación indirecta: Xosé Crecente Vega, 

Manuel María, Ramón Cabanillas e Federico García Lorca. 

• f) Unha voz foi usadas a maiores: a de Ramón María del Valle Inclán, recitando dous 

poemas, no programa 49, do 16 de junio de 1952, proveniente das gravacións que fixo o 

Archivo de la Palabra do Centro de Estudios Históricos entre 1931-3.

• g) a de Faustino Santalices, cantado o romance de don Gaiferos, no programa que el lle 

dedica, o 65, o 8 de febreiro de 1954, en base aos discos gravados en Madrid en 1949.

f. A ambientación musical dos programas

1. Sintonías

Como xa sinalamos, por suxestión de Manyé, os programas rexionais da BBC introducíanse con 

algo británico que gardase relación coa comunidade da lingua. Daquela, e escollendo a gaita 

como elemento que evocase esa relación, a sintonía de apertura do programa galego foi sempre 

un fragmento —entre quince e trinta segundos— de “Cock of the North”, marcha militar do rexe-

mento de infantería escocesa dos Gordon Highlanders do exercito británico, na que se escoitan, 

sobre todo, gaitas. As sintonías de peche foron sempre da Coral de Ruada de Ourense de discos 

gravados en 1929, pero non sempre a mesma. 
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O “Alalá de Bande”, interpretado á gaita por Virxilio Fernández, usouse no primeiro e no segundo 

programa —e logo entre o 32 e 35—; así, esta peza, puxo fin en 6 ocasións.

“Muiñeira de Cartelle”, no terceiro, —e logo entre o 8 e o 31, e nos dous últimos— co que esta 

peza, co dúo de gaitas de Faustino Santalices e Modesto Sánchez, escoitouse en 25 ocasións.

“Os teus ollos”, no quinto e sétimo programa; e “Ay lalelo”, no sexto. 

Desde o programa 36 ao 81, a peza escollida foi o “Pasacorredoiras da Arnoia”, cun total de 45 

programas; tamén interpretada á gaita por Santalices e Sánchez, pois é a outra cara do disco da 

“Muiñeira de Cartelle”. Así, estes disco de lousa, Regal RS 1270, usouse como peche en 70 dos 

83 programas.

2. Outras gravacións

Á parte das sintonía de apertura e peche, e aínda a cerna dos programas era texto en prosa ou 

lecturas de poemas, ás veces intercálanse gravacións sonoras antes ou despois das colabora-

cións centrais. 

No décimo programa (15-3-1948), Raimúndez bota man dos fondos doutras seccións dunha 

emisora que desenvolvía unha intensísima actividade cultural. Sinala case na fin da emisión:

Alcóntrase en Londres a soprano española Victoria de los Ángeles, que veu con-

tratada pola BBC para dar nos nosos estudios unha serie de concertos que foron 

radiados. Esta tarde, intrepretou canzóns de diversas rexións de España, e entre 

elas, a coñecida “Miña nai por me casare”, que gravamos en disco e que vamos 

transmitir. 



70

XXIII Conferencia Anual Plácido Castro  

Así, uns serán materiais gravados pola propia BBC especificamente para o programa, como as 

de Frederick Fuller de himnos xacobeos de distintos puntos de Europa120 ou interpretando tex-

tos galegos121. Outras, tamén gravadas pola BBC, como a mencionada da soprano barcelonesa 

Víctoria de los Ángeles122 co seu “Miña nai por me casare” proveniente das gravacións do terceiro 

programa da BBC123. 

Outras serán recollidos de discos, como os poemas de Martín Códax cantados pola Coral Poli-

fónica de Pontevedra124; varias outras da Coral de Ruada, como “O quer que lle quer”125 ou “Os 

teus ollos”126. Tamén hai gravacións doutras dúas sopranos catalás, das que hai fondos na propia 

emisora, como Conchita Supervía con “Meus amores” e “Adios Mariquiña”127 , de discos de 1928; 

ou Conchita Badía, con “Vilancico Galego”128. 

Doutras dúas composicións da pianista coruñesa Pilar Castillo, con letras de Eduardo Pondal, 

“Maruxiña”129 ou de Bernardo Bernárdez como “Durme”130 , non coñecemos gravacións, polo que 

tal vez fosen interpretadas sobre as partituras editadas. 

Realmente, a soidade inicial do ourensán, e da que se laiaba a Otero, só viu superada cando en 

1949 se incorpora á BBC Plácido Castro del Río, e comeza a participar nos programas en xullo 

dese ano; dous anos e catro meses despois do seu inicio.

120 Ata nove composición xacobeas de Inglaterra, Francia e España interpretara no programa 5.
121 Programa 17, ´Unha noite na eira do trigo”, de Curros; no programa 20 “Lonxe da terriña” de Aureliano Aguirre.
122 Programa 10, o 15 de marzo de 1948. 
123 [Record. DBU. 11876 15.3.48 5th sonf of the recording from 3rd Programme “Mina nai por me casare” (Galicia) song by V. 

de los Ángeles. Duration 1’10’]
124 Programa 13, o 14 de xuño de 1948.
125 Programa 49, 16 de xuño de 1952,
126 Programa 43, 22 de outubro de 1951
127 Programas 7, o 8 de decembro de 1947, “Meus Amores”; programa 9 do 2 en febreiro de 1948 e 32, de 10 de xullo de 

1952, con “Adiósa Mariquiña”, gravados en 1928.
128 Programa 53, 29 de decembro de 1952.
129 Programa 25, 24 de outubro de 1949
130 Programa 47, 31 de marzo dde 1952
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5. Plácido Castro na BBC

a. A participación na Spanish Section

Non sabemos dos trámites do seu acceso á emisora, pero si da súa canseira da vida estreita e 

apouvigada na escura Galicia do momento, da súa estadía en Portugal nos meses anteriores, e 

da conexión entre os seus amigos galeguistas e a emisora a través de Raimúndez.

Pero o caso é que neste tempo de recrutamento de colaboradores para unha emisora de 

importancia mundial, o perfil multilingüe e cosmopolita dun xornalista que xa vivira naquelas 

terras e exercera nos anos vinte de correspondente de El Pueblo gallego, era o máis adecuado 

para da BBC. Un intelectual coa súa experiencia e versatilidade podía colaborar nas emisións 

en inglés, en castelán e en galego e, ocasionalmente, nas portuguesas; ademais, como tantos 

outros, compartiu a súa responsabilidade na emisora coa corresponsalía dun xornal importante 

no estranxeiro, como Jornal de Noticias lisboeta.

O seu traballo foi clave na primeira metade dos anos cincuenta nas emisións en castelán dirixidas 

a España. Existen no seu arquivo, segundo o Inventario Documental que figura na WEB da 

Fundación Plácido Castro, copias de máis de 250 guións bastante amplos, agrupados en series 

de programas con título de conxunto:

En “Cartas desde Londres”, agrupa 11 programas, entre tres e oito páxinas, de temas cotiáns, 

como “La coronación”, “La mansión de campo”, etc. datados nos anos 1953 e 54. 

En “Un tema inglés”, inclúe cinco programas de catro ou cinco páxinas, tipo “El primer ministro”, 

“Lo inglés y lo demás”, etc. 

En “Las Artes” inclúe guións de seis programas, fundamentalmente de teatro.

En “Arte y Literatura”, outro catro programas, un deles coa referencia de ser radiado no “Spanish 
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programme” do 15 de xullo de 1950. 

En “Entertaiments” inclúe seis programas sobre teatro, cine e televisión, todos de 1954. 

En “Placeres” y “Encantos del Verano” inclúe cinco e sete programas, respectivamente, sobre 

vida cotiá, tipo “un dia en la playa” ou “El juego del cricket”. 

En “Twentieth century evolution”, inclúe cinco grandes orixinais en inglés. 

En “Apostillas”, integra 25 charlas de tres ou catro páxinas de comentarios de actualidade e vida 

cotiá. 

En “London Vignettes”, é unha serie de 36 progrmas semellantes datados entre 1954 e 55. 

En “Here in England” inclúe 10 programas de tipos e escenas locais.

En “British character” retrata as “incertidumbres del observador” en 11 capítulos. 

Entre outros merece destacarse pola súa orixinalidade, os dedicados á “Tipos de la calle”, 

unha serie de 11 capítulos dedicados ao repartidor de leite, do artista que debuxa no chan, dos 

vendedeores de xornais, do policía, do que facilita o cruzamento ao nenos nos colexios, etc.

En “London hour by hour” fai un repaso do día, evocando o feito en cada hora “Siete de la 

mañana, hora de la limpieza”, “Nueve de la mañana”, “A la salida del metro”, etc.

Completarían a serie, “Diario de un español en Londres” con 12 programas; “Lo inglés de 

Inglaterra”, 31 programas e as respostas aos oíntes cunha decena de guións.

Os programas que aparecen con data son poucos, pero se cadra significativos dunha progresión: 

2 en 1950, 3 en 1951, 5 en 1952, 13 en 1953, 21 en 1954, 14 en 1955. 
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No ano 1949 e 1950 debeu estar máis centrado nas cuestións de xornalismo, pois entre o 15 de 

marzo de 1949 e o 15 de marzo de 1951 envía ao Jornal de noticias de Porto, máis de trinta artigos 

en portugués, antes de deixalo. Algún guións de programa emitido nos inicios de 1955 dá conta 

da súa gravación en setembro do ano anterior.

b. Placido Castro no “Galician Programme”

Dentro deste importante arquivo documental que conserva a Fundación Plácido Castro, aparece 

un conxunto titulado “Galician Programme” que contén 16 guións dos elaborados por el para a 

emisora e que sumados a nove lecturas de artigos enviados desde Galicia, sumarían un total de 

25 participacións. Agrupámolos en tres categorías:

• a) Cinco colaboracións de tema propio, creadas por Plácido sobre os seus coñecementos e 

intereses. 

• b) Once de comentarios de libros, en base ao material enviado desde Galicia e América.

• c) Nove lecturas de textos remitidos desde Galicia, aínda que pode que en algunha outra 

fose omitido o seu nome. 

A cadencia da participación de Plácido Castro coas emisións, a través dos tres tipos de 

colaboracións non é homoxénea entre os anos extremos de aparición das colaboracións, 1949-

55. No ano 1949 só ten unha participación, de tema propio, o programa dedicado a Chistrina 

Rosseti. En 1950 ten cinco participacións, dúas de tema propio, (“A significación de Castelao” e 

“O conde de Gondomar”); dúas de comentario de libros, e unha lectura dunha obra allea.

En 1951 ten outras cinco participacións, ningunha de tema propio, tres de comentario de libros 

e dúas de lecturas de palestras alleas.

En 1952 ten sete participacións: dúas de tema propio, as últimas que fai, (“A poesía inglesa e o 

espírito céltico”, e “Do inglés ao galego, un feixe de poesías”); dúas de comentario de libros; e 

tres de lectura de obra allea.
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En 1953 ten catro participacións: dúas de comentario de libros e dúas de lecturas de obra allea.

Nos anos 1954 e 1955 —pero gravado en 1954—, ten cadansúa participación comentando libros.

Así, pois, desde finais de 1953 hai unha acusada baixada da participación de Plácido nos programas 

galegos en coincidencia, tal vez, cunha maior dedicación as colaboracións do programa en 

castelán. Imos centrarnos as principais colaboracións súas no “Galician Programme”.

1. Colaboracións propias

• 1) Programa 23. 4 de xullo de 1949. “Traducción ao galego de poemas de Christina Rosseti”. 

Considera á poetisa inglesa un paralelo a Rosalía de Castro na que domina a resignada me-

lancolía sen outro consolo que a chegada da morte, pero sen chegar ao desespero da que 

vibra no verso rosaliano. Procede Plácido, á tradución dunhas mostras do tristeiro encanto 

de Rossete, exemplificadas nos seus poemas, “Esquecéndose das rosas”, “Eco”, “Por fin 

durmindo” e “Miraxe” Sería o seu primeiro programa, combinando a súa sensibliade de 

poeta e de excelso tradutor.

• 2) Programa 29. 12 de marzo de 1950. “A obra de Castelao e o seu significado para Galicia”. 

Trátase dun programa monográfico á raíz da morte de Castelao o 5 de xaneiro anterior. 

Primeiro rádiase o lírico texto de Otero Pedrayo e logo Plácido fai unha emotiva evocación 

sobre a impresión humana que o seu coñecemento fixo nel, partindo da dificultade de 

comunicar a sensación de profundidade de espírito, da harmonía entre a fondura íntima e a 

comunicación externa que irradiaba Castelao.

• 3) Programa 31. 12 de xuño de 1951. “Un galego na corte dos Estuardo: o Conde de Gon-

domar”. Plácido Castro, educado en Inglaterra coñece de primeira man a animadversión 

do pobo inglés por unha figura deostada pola súa historia e procura un punto de equilibro 

entre a mitificación galega como heroe da diplomacia e a británica como pirata e manipula-

dor do rei inglés. Programa representativo da súa faceta de interesado na historia. 
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• 4) Programa 47. 31 de marzo de 1952. “A poesía inglesa e o espírito céltico”. Coincidindo co 

anovado interese na cuestión da saudade en Galicia —acaba de ver a luz o libro de Ramón 

Piñeiro Significado metafísico da saudade— e asumida esta como un sentimento de raíz 

céltica, reflexiona sobre a súa presenza na poesía inglesa como un elemento diferencial do 

resto da poesía das linguas xermánicas. Repasa as ideas do historiador decimonónico da 

literatura céltica Matthew Arnold, completándoas coas do crítico contemporáneo Edwin 

Muir, para concluír que, efectivamente, existe este fondo céltico e saudoso, e coa tradución 

dun poemas de Shelley. Representativo programa da súa reflexión como estudosos e crítico 

avezado da lírica inglesa comparada.

• 5) Programa 51. 29 de setembro de 1952. “Do inglés ao galego. un feixe de poesías”. No-

vamente a paixón pola tradución, polo desacougo existencial de buscar unha versión dos 

seus versos predilectos da literatura inglesa axeitada para conservaren en galego o feitizo, 

a maxia e a beleza que sentiu con eles na lingua orixinal. Escolle poemas de William Blake 

—un dos seus “Cantares de inocencia”—; de W.H. Davies —”Un gran día”—; de Masefield, 

traduce unha prosa lírica de exaltación da beleza; do irlandés William Butler Yeats, “Cando 

señas vella”; de Christina Rossete, un desacougante poema de sabor rosaliano; de Edward 

Fitzgerald versiona ao galego a parte final da súa tradución do “Rubáyyát” do poeta medie-

val persa Omar Khayyám; finaliza cun “Requiem” que para si mesmo, para a súa tumba en 

Samoa, escribiu o poeta romántico escocés Louis Stevenson.

2. Comentarios de libros

Serán once charlas feitas coa colaboración de Francisco Fernández del Riego, quen se encargou 

de que lle chegasen os materiais bibliográficos —ou a pura información— para comentar, tan-

to desde América como desde Galicia. Tamén lle remitía, xunto cos seus traballos, comentarios 

sobre as obras, ás veces publicados en La Noche, que por eses anos era outro dos proxectos 

que o grupo da resistencia cultural galega estaba mimando. En total parecen citados 150 traba-

llos en castelán —con predominio de etnográficos, arqueolóxicos e históricos—, un par deles en 

Portugués, e 39 en galego, con predominio literario, sobre todo poesía. Inclúe tamén, contidos 

das revistas que cita: Vieiros, Cuadernos de Estudios Gallegos, Mensajes de Poesía, Alba, Grial, 

Industrias Conserveras, etc.
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Hai unha diferenza grande entre a primeira colaboración, moi persoal, pois participa nun dos 

dous libros comentados, e o resto onde fai un repaso de conxunto da produción e reedicións, de 

todo canto tivese que ver con Galicia.

Desas dez charlas de repaso da actualidade editorial que poderiamos titular xenericamente “A 

recente produción literaria galegas”, pois tal era a súa intención manifesta, unha será o catro de 

decembro de 1950; outras tres serán no ano 1951, catro en 1952, dúas en 1953, unha en 1954 e 

outra en 1955, pero pregravada no 1954. Vemos, pois, un esmorecemento progresivo da partici-

pación de Plácido nos programas desde fins de 1953. En total, das 25 intervencións que ten entre 

produción de temática propia, comentarios de libros e lectura de colaboracións alleas, só dúas 

son posteriores a 1953 e son estas, comentarios de libros. 

Imos deternos, como exemplo, nas dúas primeiras, pois sería prolixo en exceso a repetición dun 

material perfectamente consultable na obra canónica de Antonio Raúl de Toro Galicia desde Lon-

dres, tantas veces citada.

1) Programa 28. 6 de febreiro de 1950. Primeira colaboración de crítica literaria centrada en dous 

libros publicados pola editorial Alborada de Buenos Aires, e galardoados no concurso convocado 

pola Federación de Sociedades Galegas en 1946, con motivo de cumprir esta o seu 25 aniversa-

rio. O primeiro, premio de ensaio, Con ollos no espírito de Fernández del Riego, e segundo, pre-

mio literario, Poesía inglesa e francesa vertida ao galego, asinado polo propio Plácido R. Castro, 

xunto con Lois Tobío Fernández e F.M. Delgado Gurriarán. Polo que podemos deducir dunha 

carta, a idea do programa partiu de Plácido131. 

A crónica comeza facendo un canto á emoción do libro: 

131 Nunha carta de Plácido Castro a Fernández del Riego do 22 de novembro do 1949, coméntalle de que recibiu carta da 
editorial Alborada de Buenos Aires, pero aínda non o libro de Del Riego e o das poesías: “No me doy clara cuenta por la 
carta de ‘Alborada’ si lo que desean de mi, y que haré con sumo gusto, es una simple opinión dirigida a ellos o una crítica 
para ser publicada. Supongo que lo segundo. ¿Te interesaría -es decir, te convendría- que se dijese algo en la BBC acerca 
del libro?”. (Arquivo Fernández del Riego, Epistolario, sig: FR-CA 07/012/005 Fundación Penzol).
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Ao coller nas nosas mans ises dous volumes que chegaron a Londres vindos 

da Arxentina, experimentamos xa denantes de apreciar o seu contido a fonda 

emoción da súa presenza físeca. As verbas que conteñen, escritas unhas na 

terra galega, outras no México ou no Urugüai, ateigadas todas elas de amor a 

Galicia e á súa fala, atravesaron manuscritas océanos e continentes, foron lidas, 

premiadas e imprentadas na Capital Arxentina, e veñen de cruzar agora este 

Atlántico que é para nós un lazo que axunta e non un abismo que arreda, para 

seren hoxe comentadas en galego a través da antena londinense... Nilo hai todo 

un ar de universalidade que se axeita moi ben co espírito do noso pobo e que 

está en plena harmonía co contido destes dous libros...

Primeiro gaba os trinta ensaios breves de temáticas humanística que compoñen o libro de Del 

Riego aos que cualifica de “certeira e moi valiosa aportación, esta de Fernández del Riego, ao 

estudio da nosa cultura e da nosa psicoloxía”. Na segunda parte, despois dunhas consideracións 

xerais de agradecemento á Federación e aos outros autores, pasa Plácido Castro a ler unha 

escolma de traducións de cada un dos autores.

Dos trece poemas versionados do francés por Florencio Delgado Gurriarrán selecciona a “Volta 

da Primavera” de Philippe Chabaneix e “Choiva” de Paul Verlaine. Dos quince poemas franceses 

e cinco ingleses que traduce Luís Fernánde Tobío, escolle de Shelley “Cando morren os doces 

acentos” e “Pasando a Barra”. Dos vinte e catro poemas traducidos por el, selecciona uns versos 

de Ernest Dowson, “Non duran moito os risos nin os choros” e do irlandés Willian Butler Yeats, 

“As aves brancas”. 

2) Programa 36. 12 de decembro de 1950. Este é, realmente, o primeiro da serie organizada de 

repaso, xa en función dos envíos de Del Riego. Comeza dicindo:

A producéon literaria galega, cáseque ineisistente durante máis d’unha decena 

de anos, por unha conxunción de circunstancias adversas, torna a adequirir un 

ritmo ascendente de intensidade, que ha de encher de espranza a cantos se 
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intresen polo porvir da nosa literatura. E coidamos que nos compre facer perio-

dicamente, no cursos d’estas emisións, un reconto das máis recentes pubrica-

cións, que veña a complementar pra os amantes das letras galegas espallados 

polas nosa terra, os informes que recollan das colunas da impresa.

E como consciente do paso do tempo, bota a vista atrás facendo repaso de practicamente todo 

o que hai editado desde a fin da guerra. Comeza con Cómaros verdes de Aquilino Iglesia Alvariño; 

a Guía de Galicia, de Otero; unha edicion das Obras completas de Rosalía de Castro; unha nova 

edición dos Aires da miña terra de Curros; as Obras completas de Noriega Varela; Terra Liñar de 

Ángel Sevillano132; Camiños no tempo de Cabanillas; Poemas de ti e de min dos irnmáns Xosé María 

e Emilio Álvarez Blázquez; Dona de corpo delgado de Álvaro Cunqueiro; Lirios de Compostela de 

Castillo Elejabeitia; e o Dicionario da rima galega de Ibañez Fernández.

Despois, entra “no verdadeiro tema do noso informe, a relación dos libros saídos do prelo nos úl-

timos tres meses”. E cita as producións novas de Otero Pedrayo —La vocación de Adrián Silva—, 

de Manuel Casás —Páginas de Galicia—, de Benito Varela Jácome —Monografías de Santiago 

e Dispersos compostelanos recompilación da obra de Antonio Neira Mosquera. Saúda a saída 

da tradución revisada e anotada da Historia Compotelana, da obra Triscos de Pimentel, coa súa 

poesía “quen nos lembra en moitos aspectos á de María Rilke”, e “dun poeta novo”, Manuel 

María co seu Muiñeiro de brétemas. Cita tamén, ao poeta “das xeneración da pre-guerra” que 

segue na súa liña lírica con Anxo de Terra. E remata dando conta dunha selección de Hölderlin, en 

versión galega de Álvaro Cunqueiro, e a tradución do Galliciense Carmen de Venancio Fortunato, 

en versión galega de Aquilino Iglesia. E da revista Alba.

Como é fácil deducir, detrás desta sección de libros galegos está a man de Francisco Fernández 

del Riego quen desde o seu observatorio privilexiado das resistencia cultural que era Galaxia, 

está moi ao tento de todo cando se move neste panorama e así envía directamente ou indica lle 

132 Por certo que o poeta Anxel Sevillano, tentou entrar a traballar no departamento de televisión da BBC, o que é obxecto 
dun par de cartas cruzadas entre Del Riego e Raimúndez, que, na segunda, débelle comunicar que foi imposible. (Arqui-
vo Fernández del Riego, Epistolario, sig: FR-CA 026/006/022, e FR-CA 026/006/010, Fundación Penzol).
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envíen novidades bibliográficas, constantemente a Londres. O resto das colaboracións vai ser 

semellante, máis tendente a unha relación, coa escasa profundidade que lle permite o pouco 

tempo de antena, pero exhaustiva dos novos títulos de antropoloxía, historia, literatura, arqueo-

loxía, etc. Desde esta data ata xullo de 1953 a cadencia será bastante regular, trimestral ou cua-

drimestral pois hai sete programas enlazados nas datas seguintes. 

3) Programa 39. 6 de febreiro de 1950.

4) Programa 42. 25 de xuño de 1951.

5) Programa 44. 3 de decembro de 1951.

6) Programa 46. 8 de febreiro de 1952.

7) Programa 50. 1 de setembro de 1952.

8) Programa 54. 1 de xaneiro de 1953.

9) Programa 59. 20 de xullo de 1953.

10) Programa 67. 26 de abril de 1954.

11) Programa 72. 7 de febreiro de 1955.

Todos os programas seguen, como dicimos, un esquema idéntico de repaso de títulos e autores, 

pero nalgunha ocasión, como no programa 42, en xuño de 1951, hai saúdos especiais. Este a 

Galaxia, sen nomeala:

“Un novo grupo de recente creación en Galicia vén de iniciar a súa laboura con 

dúas obras de especial interese e importancia. A primeira é Antífona da cantiga 
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na que o insigne poeta Ramón Cabanillas... [...] A segunda publicación proceden-

te da mencionada editorial é un volume de ensaios, poesías e comentarios que 

asinala o inicio, baixo o título de Presencia de Galicia, da Colección Grial [...] A 

súa calidade e o criterio de selección que se amostra nas súas páxinas, ofrecen a 

esperanza de que Galicia vai ter unha publicación de alta categoría literaria e in-

telectual que lle corresponde. [...] A publicación de Presencia de Galicia produciu 

nos medios intelectuais galegos unha fonda sensación, ben xustificada tanto pola 

súa calidade como pola esperanza que representa. E con esta nota de optimismo 

queremos rematar o noso comentario sobre a actividade literaria de Galicia”. 

3. Locución de programas alleos

Constan, polas anotacións dos guións, nove programas nos que Plácido fai a lectura de traballos 

enviados desde Galicia. Destes guións non se conservan copias nos fondos orixinais que ten a 

Fundación Plácido Castro, pois el era consciente do seu puro labor de lector, e, polo tanto, eran 

“alleos” á súa produción, pero si, constan nas coleccións completas. Estes son:

• 1) Programa 33. 4 de setembro de 1950. Lectura de “A poesía de Pondal” de Ramón Piñeiro.

• 2) Programa 38. 5 de febreiro de 1951. Lectura de “Un enciclopedista galego” de Aquilino 

Iglesia Alvariño.

• 3) Programa 43. 22 de outubro de 1951. Lectura de “Curros, poeta da liberdade”, de Ramón 

Villar Ponte.

• 4) Programa 48. 5 de maio de 1952. Lectura da “Visita a Inglaterra de Nicomedes Pastor 

Díaz, de Ramón Villar Ponte.

• 5) Programa 52. 3 de novembro de 1952. Lectura “Valentín Lamas Carbajal”, de Ramón 

Otero Pedrayo.

• 6) Programa 53. 29 de decembro de 1953. Lectura Presenza galega no Nadal, de Xosé María 

Álvarez Blázquez.
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• 7) Programa 55. 2 de marzo de 1953. Lectura “O milenario do mosteiro de Sobrado”, de 

Aquilino Iglesia Alvariño.

• 8) Programa 56. 13 de abril de 1953. Lectura “As imaxes relixiosas inglesas en Galicia”, de 

Ben Cho Shey.

• 9) Programa 57. 11 de maio de 1953. Lectura de “Frai Martín Sarmiento” de Ramón Villar 

Ponte.

Nas razóns da súa volta a Galicia contra finais de 1954 tanto deben pesar cuestións vivenciais 

como laborais. A diminución das colaboracións nos programas galegos, a partir de 1954 é un 

feito. Igual que o é que ese ano é o de maior produción nas colaboracións en castelán das con-

servadas no seu arquivo. 

As referencias orais recollidas de George Hills e de Josep Manyé insinuaban de certo desorde 

vital. Ademais, hai algún testemuño de Raimúndez curto e moi significativo sobre esta volta. 

Nunha carta de 6 de decembro de 1955, entre outras cousas, dille a Del Riego: 

Celebro mucho que Plácido tenga ya un medio de vida. Y además un trabajo le 

gustará y que va de acuerdo con sus talentos. Lo celebro, doblemente, porque 

confirma mi supuesto de que en España, podría encontrar ocupación segura y 

remuneradora, cosa que aquí, era imposible. A ver si ahora encarrila su vida.

6. O solpor dos programas

a. Un contexto histórico en cambio

As circunstancias políticas mundiais que rodearon as emisións galegas foron moi dinámicas e, ao 

pouco tempo dese comezo, favorecedoras dunha integración particular de España no concerto 

internacional debido ao progresivo auxe da Guerra Fría. A condena da ONU solicitando a retira-

da de embaixadores en 1946 será rectificada pola mesma asemblea plenaria o 4 de novembro 
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de 1950, grazas ao impulso de Estados Unidos, e xa sen ningún voto en contra das potencias 

occidentais, polo que os embaixadores que non o fixeran xa, volveron a Madrid de forma rápida 

e progresiva. 

As razóns desta cambio internacional con respecto de España está claro. En xullo de 1947 houbo 

un referendo no que tanto se consolidaba o franquismo como se deseñaba o futuro en clave mo-

nárquica. En 1948 logo do pacto entre o herdeiro dos dereitos dinásticos don Juan de Borbón e 

Franco, chegaba a educarse a España o seu fillo, de 11 anos, Juan Carlos, co que se abrían certas 

esperanzas de moderación dun estado convertido en reino sen rei. Entre xuño de 1948 e maio de 

1949 prodúcese o bloqueo de Berlín por parte da URSS, mentres aínda ecoan no Mediterráneo 

a Guerra civil en Grecia e a primeira guerra árabe-israelí. En 1950 comeza a Guerra de Corea. 

Estamos, pois, nunha fase moi tensa no panorama internacional para o que a Estados Unidos, lle 

cumpría achegarse á necesitada España de Franco e tela como aliada. Ademais, neses anos em-

pézanse a producir unha serie de medidas de gracia —pequenos indultos parciais de 1943, 1945, 

1949...— para facilitar a volta a España dos exiliados menos problemáticos, ao que se acolleron 

varios milleiros deles. 

Así, despois da resolución da ONU de 1950 España ingresa nas axencias da Nacións Unidas como 

a OMS ou a FAO en 1951, ou a UNESCO en 1953. Nese mesmo ano, asínase o Concordato co 

Vaticano e, coa chegada do xeneral Eisenhower á presidencia dos Estados Unidos, tamén os 

transcendentais tratados de amizade polos que se ceden bases a cambio de apoio ao Réxime. 

George Hills conta que o xeneral Franco Salgado-Araujo lle referiu que a noite da sinatura do 

tratado, consciente do que significaba, comentou cos amigos seu primo, o ditador: “Al fin he 

ganado la guerra de España”133.

No 1954 hai un momento de especial tensión entre España e Gran Bretaña co anuncio da visita 

da Raíña Isabel II a Xibraltar, concretada en 1955. A realidade é que existe unha relación entram-

bos países non paralela a ningunha outra por ser Gran Bretaña a única das nacións vitoriosas na 

II Guerra Mundial cun conflito territorial directo con España: Xibraltar. 

133 George Hills: Franco y su nación, Ed. Librería Edtorial, Madrid, 1968, p.430



83

As emisións en galego da BBC e Plácido Castro, por  Afonso Vázquez-Monxardín Fernández

Por causa do decidido apoio de Estados Unidos a España desde 1950, de reformulación fron-

teiras en Europa e no mundo, e das simpatías de que goza España en boa parte de dous dos 

bloques máis numerosos da nova ONU, nomeadamente no árabe e no hispanoamericano, Lon-

dres medirá de forma moi cautelosa os seus pasos coa España de Franco, procurando suavizar 

e normalizar as relacións con el, mesmo por riba dunha opinión pública máis antifranquista ca 

o seu goberno, pois era pouco dada a esquecer as alianzas e amizades dos que bombardearan 

Londres había á penas unha década. 

Así, España, nesta fase de aproximación ás institucións mundiais que ten un punto cimeiro coa 

integración na ONU en 1955, vese convidada a entrar, tamén, na nacente Unión Europea de Ra-

diodifusión. E farao, precisamente a convite, en maio de 1955, do presidente da UER, Mr. Ian 

Jacob, que era, á sazón, Director Xeral da BBC134. Ian Jacob, puxera en marcha o Servizo Europeo 

da BBC entre 1945 e 1951, e en 1952 incoporárase ao novo cargo que exerceu ata 1959. Dalgún 

xeito, Mr. Jacob, estivo, pois, nas autorizacións dos primeiros programas galegos e na decisión 

da súa conclusión.

A partir dese 1955 empezarán a abrise vías de colaboración fluídas entre a BBC e RNE nas que 

mesmo participará, ando o tempo, o galego Ramón Lugrís. 

b. Visitas da BBC e os temores de Franco

A BBC, emisora de referencia mundial, mantivo as súas emisións para España ata 1981. Ata aquel 

momento, os directivos da Sección Española percorrían con asiduidade o país para pulsar a rea-

lidade de primeira man e manter o contacto elites intelectuais de cada lugar; visitaban medios 

de Comunicación, consulados e participaban da vida social. Pola súa dependencia co nutricio 

Foreign Office levaban un trato intenso e continuo coas embaixadas e consulados. 

As visitas a Galicia, normalmente, están focalizadas nas localidades onde tiña Inglaterra intere-

ses directos (o “Cable”, paradas da Royal Navy, tráfico de pasaxeiros das compañías británicas, 

134 “El ingreso de España en la Unión Europea de Radiodifusión”, La Vanguardia, 15-11-1955, p. 6.
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etc.) e daquela, consulados: Coruña e Vigo. En 1951, por exemplo, Mr. Shepley, o señor Frederlck 

Shepley León Mitchael, visita rotativas de xornais, e mantén contactos con xentes da cultura, 

entre elas as que lle indicaría Raimúndez135. Hai, por exemplo, unha simpática entrevista na pri-

meira páxina do Faro de Vigo do 21 de outubro de 1951, co titular “El director de la B.B.C. de Londres 

para el Sur de Europa dice que Galicia es maravillosa”, onde se lle fan preguntas en ton distendido e 

directo que el contesta con humor e retranca136.

A situación política inglesa nestes inicios dos cincuenta tamén favorecería o achegamento a 

Franco137. Wiston Churchill ocupa de novo a presidencia do goberno entre 1951 e 1955 e envía a 

Ivo Mallet como embaixador a Madrid en 1954 coa intención de convencer ás autoridades espa-

ñolas de que era máis importante integrarse nas institucións europeas que teimar no molesto 

asunto da soberanía de Xibraltar, cousa que era teima constante dos falanxistas máis ortodo-

xos. O cambio de goberno en Inglaterra, no que o tamén conservador Anthony Eden sucede a 

Churchill entre 1955 a 57, reforzará esta política. Así, chegará un novo e importante conselleiro á 

embaixada en Madrid, John Fitcher. 

Os nomes do embaixador, deste conselleiro, do segundo secretario, Sr. Frank Ide, incluso do 

Cónsul en Vigo, Sr. Alexander Lindsay, aparecerán na documentación relacionada co peche das 

emisións.

Así detectamos naqueles momentos unha certa tensión entre o Foreign Office, teimando na 

supresión dos programas, e os directivos da BBC tratando de mantelas, pero sen chegar a en-

frontarse co ministerio por un tema, na súa opinión, menor, pois non estaba en discusión a per-

manencia das emisións para España. 

135 Nunca carta de Raimúndez a Del Riego, de 28 de maio de 1956 sinálalle: “Dentro de unas semanas saldrá en visita oficial 
para España, Mr. Shepley a quien ya conoce, por su visita de hace 5 años. Es el jefe de Mr. Hills y siempre vió con simpa-
tía nuestras transmisiones”. Arquivo Fco. del Riego. Epistolario. doc. CA-026/006/022. Fundación Penzol.

136 P. ex. “Quiere usted decirnos, señor director de la B.B.C. para el Sur de Europa, por qué la emisora Inglesa ataca tanto a 
España?” e ante a súa negación e evasivas, afirma o xornalista (José Ramón) “Comprendido, Mr. Frederick. Entonces, la 
B.B.C, no tiene criterio propio para sus noticias”. “Exactamente”, comeza respondendo Mr. Shepley.

137 LABARTA RODRIGUEZ-MARIBONA, Carolina: “Las relaciones hispano-británicas bajo el franquismo”, 1950-1973” en 
Stud. hist., H.ª cont., 22, Universidad de Salamanca, 2004, pp. 85-104
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As razóns deste interese do F.O. en suprimir os programas nas linguas diferentes do castelán era 

dobre: aforro para poder dedicar máis orzamento aos servizos de Extremo Oriente na época das 

guerras de Vietnam e Corea e do despegue de Xapón; e suavizar tensións co réxime de Franco, 

especialmente sensible ás novidades das comunicación por riba das fronteiras.

Franco era perfectamente consciente influencia social e política da radio desde os discursos de 

Queipo de Llano desde Sevilla durante a guerra. Tamén por iso foi un grande impulsor de Radio 

Nacional de España —nacida en xaneiro de 1937 como contraposición ás gobernamentais Ra-

dio España e Unión Radio— ao finalizar a contenda. Deste xeito, a RNE converteuse nunha das 

grandes emisoras do mundo que xa en 1956 se gababa de ser a cuarta, só despois da americana, 

inglesa e soviética138. Daquela emitía en 28 idiomas dirixidos a máis de medio mundo139 e cun total 

de 80 horas diarias. (12 especificamente a países do leste de Europa), cun total de 80 horas diarias. 

Franco, ao igual que el trataba de influír, temía a influencia allea. Así, no discurso de primeiro de 

ano de 1956, amosa esa preocupación:

Hoy sin embargo, tengo que preveniros de un peligro: con la facilidad de los 

medios de comunicación, el poder de las ondas, el cine y la televisión, se han 

dilatado las ventanas de nuestra fortaleza. El libertinaje de las ondas y de la 

letra impresa vuela por los espacios, y los aires de fuera penetran por nuestras 

ventanas viciando la pureza de nuestro ambiente. El veneno del materialismo 

y de la insatisfacción quieren asomarse a los umbrales de nuestros hogares, 

precisamente cuando los peligros que al mundo acechan, son mayores140. 

Nas datas que rematan as emisións galegas é obvio un intento de aproximación entre España 

a Inglaterra. Os intereses de apertura de foros internacionais ou de avanzar —ou suavizar— a 

138 “Radio Nacional cumple hoy 19 año de edad”, La Regíon, 18-1-1956.
139 Filipinas, China, extremo Oriente, Guinea e África Occidental, países árabes, Bulgaria, Letonia, Lituania, Estonia, Eslo-

vaquia, Ucraína, Romanía, Croacia, Checoslovaquia, Hungria, Rusia, Polonia, Italia, Francia, Inglaterra, Alemaña, Brasil, 
españoles en Europa, españois en América, Hispanoamérica e Norteamérica 

140 Reproducida, por exemplo, en La Voz de Galicia 1-1-1956
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cuestión de Xibrarltar están sempre presentes. Nunha entrevista concedida ao “Daily Mail” o 27 

de xaneiro de 1956141. Franco fala de “encontrar fórmulas que permitan armonizar las necesidades 

que Inglaterra todavía pueda sentir en el orden naval, hoy comunes para todo el Occidente, con 

la restitución de la soberanía de Gibraltar a la nación española... (porque)... la situación actual 

que padecemos es contraria al espiritu de la nueva Europa ...al peligro y la suerte común hay 

que sacrificar los viejos tópicos...“. Mesmo chega a proclamarse adalide do europeísmo “Mi 

solidaridad y espíritu europeo los demostre antes de terminar la última guerra universal, al ser 

el precursor de la necesidad de una asociación del Occidente frente a los peligros que iban a 

amenazarle...” e xustisfica que aínda non se chegase a unha solución do problema de Xibraltar 

porque “Sobre la base de las pasiones que la guerra desató, y olvidando los servicios que nuestra 

neutralidad prestó a la causa de los aliados, se buscó disculpa en las diferencias ideológicas de 

nuestros respectivos regímenes para pretender justificar unha política inamistosa, incompatible 

con el derecho soberano de cada pueblo, olvidando que no cabe paz ni amistad sin ese mutuo 

respeto consagrado al correr de los años por la propia Inglaterra...”. Moi semellante ao discurso 

de Churchill e aos doa axentes do Foreign Office que impulsaban a política de aproximación e 

organizaban a política exterior inglesa, con mando, non o esquezamos, sobre as emisíóns ao 

estranxeiro da BBC.

c. George Hills en Galicia e o derradeiro programa

George Hills, director da Sección Española naquela altura, vén a Galicia, por primeira vez entre 

o 15 e o 21 marzo de 1955, no medio da controversia interna na BBC sobre a prolongación da 

existencia dos programas en linguas catalá, galega e vasca. A visita pública de Mr. Hills —que 

aparece ocasionalmente como “Jorge” e co segundo apelido “Arroyo”— é un éxito e hai entrevis-

tas nos dous principais xornais do país e referencias noutro. Chegou en coche, vido de Asturias 

a Coruña, e pasou na cidade alí do 15 ao 17; en Vigo, o 18 e 19; e en Santiago, do 20 ao 21 que 

marcha en avión a Madrid.

141 Reproducida entre outros sitios en La Región o 28-1-56
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La Voz de Galicia142 do 17 de marzo dedícalle unha boa parte da terceira páxina facendo unha cróni-

ca da súa estadía na cidade onde chegara dous días antes, despois de percorrer a cornixa cantábri-

ca. Destaca na información a vista á Real Academia Galega, ao Museo, á Torre de Hércules, e como 

celebra un acto perante a tumba do xeneral Moore. Vai alí na compañía de Sebastián Martínez-

Risco, Fermín Bouza Brey, Pereira Amil, Leandro Carré Alvarellos. Len en poemas en memoria 

de Sir John Moore: o logo presidente da RAG, Martínez-Risco, o de Rosalía, e Mr. Hills o de Char-

les Wolf e, tamén, o texto do xeneral Wellington de 1813 destacando a valentía dos galegos. O 

xornalista de La Voz resalta que vén provisto dun “modernísimo aparato magnetofónico” e que 

“improvisó en el romántico paraje una audición singularmente hermosa”. Logo faille unha peque-

na entrevista na que lle explica a fin da súa viaxe é “recoger impresiones de los programas de la 

famosa emisora emisora londinense dedica a las regiones españolas, y a conocer nuestra tierra” 

[...] “Pienso —dijo— ampliar más estos programas. Por ejemplo, el teatro clásico español, historias 

de la música española desde Alfonso X el Sabio hasta el presente. En este aspecto de la poesía, 

programar recitales de composiciones gallegas y catalanas como ya se hizo con las castellanas”143. 

No Faro de Vigo do día 19 de marzo de 1955 hai unha entrevista que lle fai o xornalista Santiago 

Vilas na que a gravación dos poetas para o programa resultante desta viaxe —emitido pola BBC 

3, o día 17 de setembro de 1956 e repetido o día 20— foi o obxecto central. Como resumía o titu-

lar “Mr. Hills Arroyo, jefe de programas españoles de la BBC, recorre España grabando en cinta 

magnetofónica nuestra poesía contemporánea. Ayer recogió varias composiciones de autores 

gallegos para la emisión que en el otoño ofrecerá a los ingleses”. 

Despois de sinalar que é a primeira vez que visita Galicia e que pretende volver ao ano seguinte 

de veraneo coa familia e para preparar o 150 aniversario do xeneral Moore, conclúe:

142 “Mr. Jorge Hills director de la Sección Española en la BBC de Londres en A Coruña, La Voz de Galicia 18 de marzo de 1955.
143 Efectivamente, segundo o indice dos programas emitidos pola BBC (https://genome.ch.bbc.co.uk/search/0/20?#top), 

baixo a dirección de Hills, radiáronse na BBC3, —a cultural, en onda media, de escoita só en Gran Bretaña— entre o 
28 de febreiro e o 21 de marzo de 1954, “An anthology of spanish verse” divida en catro programas, titulados: “ I The 
middle Ages 2-The Golden Age 3-The Nineteenth Century 4-The Twentieth Century”. Os programas foron repetidos dúas 
veces nese lapso. As dos programas de poesía catalá,”Contemporary Catalan Verse”, foron radiados despois das gale-
gas, o 23 e 24 de setembro. Incluíron as voces de Carles Riba, Josep Maria de Sagarra, J.V. Foix, Maria Manent, Salvador 
Espriu, Jordi Cots Noner, e Albert Manent).
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Y Mr. Hills se aleja para grabar varios poemas. Alvaro Cunqueiro, Jose Mª y Emi-

lio Álvarez Blazquez, José Díaz Jácome, Ramón González Alegre... iban dejando 

en una cinta sus versos ‘con modulación intima —decía Mr. Hills— , recordando 

que no se recita sinó que se dice en la intimidad del hogar’. Una mota del saudo-

so espíritu gallego en el hogar británico”. 

El Correo Gallego na súa sección “Santiago al día” do día 22 dános conta da presenza de Hills en 

Compostela e da gravación das campás da Catedral e das poesías en galego de Fermín Bouza 

Brey e Aquilino Iglesia Alvariño.

Como se ve, nada de clandestinidade nin de ocultación, senón máis ben ao contrario. Visita aos 

medios de comunicación, atención á prensa, e publicidade para promocionar a emisora.

E Mr. Hills antes de usar esas gravacións na emisión da BBC 3 para Inglaterra, cédellas a Raimún-

dez para o peche definitivo do “Galician Programme”, nº 83, de 23 de xaneiro de 1956, entre 

21,30 e 22 horas.

Nese programa final apareceron, pois, oito poetas recitando cadanseus poemas. Emilio Álvarez 

Blázquez, “Tríadas de Sant-Yago” e “Morte no campo”; José Díaz Jácome, “A lenda do Cristo”; 

Álvaro Cunqueiro, “Canción do amor cortés” de Dona do corpo delgado, e “Illa” de Cantiga nova 

que se chama Riveira; Ramón Gónzalez Alegre, “Arousa” e “Cantiga”; Sebastián Martínez Risco, 

“Canteiros” e “O chaleque”; Xosé María Álvarez Blázquez, “O neno” e “Descoberta da Terra); 

Aquilino Iglesia Alvariño, “Por un espello de lembranzas” e “Eu vou no tren”; e, por último, Fer-

mín Bouza Brey, “Trova das sete naos” e “Nao senlleiras”.

Ao acabar a emisión, Raimúndez, fixo unha despedida coma todas: “Emisora BBC de Londres. 

Ouviron unha transmisión da poesía galega contemporánea. O noso programa terminou. Dende 

Londres desexamos a todos os nosos ouvintes, boas noites”, e logo entrou a Muñeira de Cartelle 

pola Coral de Ruada, como era habitual. Ningunha mención a que era o derradeiro. 
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Tamén lle proporcionou Mr. Hills a Raimúndez outras dúas “palestras” gravadas ex-profeso para 

el, e emitidas nos programas anteriores. A de Fermín Bouza Brey, no programa 80, o 10 de outu-

bro de 1955, sobre o Conde de Gondomar, gravada, en Santiago; e a de Francisco Fernández del 

Riego, emitida no programa seguinte, 81, da noite do 7 de novembro, sobre “Literatura univer-

sal na lingua galega”, recollida en Vigo. Precisamente, da xénese desta última, fálalle Del Riego 

nunha carta, o 25 de marzo de 1955 a Ben Cho Shey144:

Dias pasados estivo eiquí Mr. Hills, o director da seición española da BBC. 

Quixo falar conmigo, despois das visitas e conversas que realizou, e falamos 

longamente. Ceamos xuntos os dous, e logo andivemos a pasear pol-a noite ate 

case as doce. En Vigo grabóu varios poemas galegos, recitados pol-os propios 

poetas, pra as emisións en inglés. Tamén se empeñou en que eu improvisara 

algo en prosa galega, e así o fixen. Non sei como sairía, pois a improvisación ten 

os seus inconvenentes. 

Deste encontro, desta cea, dá Del Riego, unha visión algo distinta e, se cadra, esaxerada nas súas 

memorias d’O río do tempo145 pois clandestinidade e presión policial non parecen moi casadeiras 

coa entrevista na primeira páxina de Faro de Vigo.

Pero tampouco cumpría moito que lle explicase a Ben Cho Shey quen era Mr. Hills, porque nunha 

carta do 3 de marzo do 1955 Raimúndez xa o advertira, con plena confianza, tanto da súa visita 

como dos temores pola continuidade dos programas.

... En efeuto, Plácido está en Cambados desde o Nadal derradeiro, mais antes 

de irse deixou grabadas varias palestras, que agora vamos radiando pouco a 

pouco. [...] Como verás teñen medio mortos os programas rexionaes, iste nú-

mero 72, radiouse 3 meses despois do anterior, non é culpa minha aínda qu-eu 

faga tudo o posibre por defendelos.

144 Arquivo Ben Cho Shey. Epistolario. Doc. 1322. Biblioteca Deputación de Ourense. 
145 p. 184-5.
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Por certo qu-o Xefe da Seución estará en Madrid a finaes do corrente mes. Leva 

a túa direición e si ten tempo chamarate e falará contigo. É dos de colmillo 

retorcido pra dereita, en tódolos ordenes, máis se fala contigo dille a verdade 

do que ocurre i-a importancia que teñen os programas rexionaes. 

[...] Non coido que se poda meter o teu traballo encol da Semana Santa porque 

como che dixen, teñen parados istes programas rexionaes...

Pero ese temor polas emisións levaba tempo remoendo en Raimúndez, así como esa certa des-

confianza de Hills (“colmillo retorcido prá dereita, en tódolos ordenes”). Ademais, amósase sem-

pre moi preocupado pola falla de recepción de cartas sobre o programa, porque é consciente de 

que esa popularidade é clave. Nunha carta anterior, de 10 de marzo de 1954, a propósito dun seu 

programa sobre o Entroido en Estremadura —das programacións rexionais xerais en castelán na 

que tamén colaborou— pídelle que envíe a repercusión que tivo na prensa e

Si ademais puideses conseguir qu-ises [...] de Villanueva ou das outras po-

boacións escribiran dicindo que ouviron e que lles gustou, ou que se aledan de 

que lles dediquemos programas á súa rexión, tanto mellor. Tu mándame a min 

todas as reaciós impresas. E qu-iles escriban directamente á BBC. Cando se 

planean estes programas, sempre se ten en conta o efeuto favorabel ou adver-

so, ou carencia de interés, sobor dos programas anteriores dirixidos á mesma 

rexión. ¿Creerás que non consigo que ninguén escriba dende Galiza encol dos 

Programas?

O caso é que na viaxe de George Hills por España, en 1955, hai outra misión da que nada lle 

comentaba aos contactos galegos: a de sondar diante dos cónsules, a súa opinión sobre a elimi-

nación dos programas nas “outras linguas”. 
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d. O debate Foreign Oficce —BBC e os intentos de Raimúndez

A fotocopia da interesantísima carta de 15 de xuño de 1955, “Head of South European Service” 

Mr. Shepley, que transcribimos no capitulo dedicado ás orixes do programa e na que el apoiaba 

a continuidade do mesmo, leva un comentario manuscrito —con letra arrevesada, por certo—, 

asinado pola persoa á que ía dirixida, o “controller” dos Servizos Europeos, James Monahan, do 

propio día 15, que insistía na mesma idea: os programas non estaban para nada politizados, non 

tiña habido ningunha protesta por eles. A culpa das palabras do Embaixador en favor da supre-

sión bótallas a un novo conselleiro da Embaixada —John Fitcher (do Foreign Office)— que tal 

cousa lle metera na cabeza en base ao que el cría que poderían pensar as autoridades españolas 

e non ao que soubese que pensaban. E sinala que concordaba con esta idea da supresión o Mr. 

Lisnay, consul en Coruña, aínda que outros aos que consultara Hills, non. (Realmente Alexander 

Lindsay era daquela o Cónsul de Vigo; de Coruña era Henry Guyatt, pero esta confusión é irre-

levante). En calquera caso, o Controlador, James Monahan, amosábase a favor de continualos, 

pero sen facer do tema ningún problema cos superiores. 

O poder do Foreign Office exercíase sobre o “Controller” que á súa vez, mandaba sobre o res-

ponsable da programación do Servizo correspondente da BBC.

O comentario, e Monahan, —máis alá de algún posible erro de transcrición— di así: 

These regional programs —each 15 min.—occur once a week within main 

Spanish transmission 20 h- 20:45 H.S.M.T. I do not think that these programmes 

have since been criticized (politically) by Spaniards. On contrary, they have 

been discussed with perfect friendliness with Spaniards during duty-visits. 

The “London hall-mark” is, admittedly, not conspicuous in these programmes 

(though in the Galician programmes there are Celtic comparisons to be drawn 

between Galicia and Ireland or Wales). The programmes are really an audience-

catcher and, as such as reckoned to be worth which in an otherwise strongly 

“London hall-marked” outfit. 
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During Spanish F.O.’s recent duty-visit to Spain, the Ambassador raised the 

matter of these programmes, saying than though they might well be bringing 

us a number of listeners, they should de dropped because they win an unne-

cessary horn in the side of authorities. This view was also put forward by John 

Fitcher (The Councillor successor of Ralph Murray) and Howard (the Informa-

tion Office). 

It is pretty certain that the view originates in Fitcher —for whose opinion on 

such a pulpit I would not have very much respect. (On the other hand, he has 

undubtly got the Ambassador to agree). Lisnay, Consul at Coruña shared the 

view; other consuls with whom Hills spoke, did not. 

I do not want to stop these programs but would not wish to put this to the point 

of giving serious offence to H.E. I do think, however, that we might, at least, ask 

for Spanish audience from the Ambassy, since at present the Fitcher’s view (as I 

on a snap judgment, regard it) seems to be bend on what the Spanish authori-

ties might think rather than on what they do think. 

James Monahan, 15/6/55146

Raimúndez dáse conta perfectamente do que está pasando desde o comezo da primavera e 

146 Estes programas rexionais —cada un de 15 min.- ocorren unha vez á semana dentro da transmisión principal en español 
20 h- 20:45 H. S. M. T. Non creo que estes programas foran criticados politicamente polos españois. Pola contra, foron 
tratados con perfecta amabilidade cos españois durante as visitas de servizo. O “selo de identidade” da casa londinien-
se, hai que admitilo, non está moi presente nestes programas (aínda que nos programas galegos hai comparacións 
celtas entre Galicia e Irlanda ou Gales). Os programas son unha atractivo de oíntes e, como tal, un valor engadido á, por 
outra parte, forte imaxe dese “selo de identidade de Londres”. Durante a recente visita do F.O. a España, o embaixador 
sacou o tema destes programas, dicindo que, aínda que puidesen achegar un certo número de oíntes, deberían abando-
narse porque achegan unha innecesaria fonte de conflitos coas autoridades. Este punto de vista tamén foi exposto por 
John Fitcher (Conselleiro —sucesor de Ralph Murray) e Howard (da Oficina de Información). 
É case seguro que este punto de vista partise de Fitcher —por cuxa opinión en tal púlpito non tería eu moito respecto. 
(Por outra banda, el indubidablemente levou ao Embaixador a estar de acordo). Lisnay, o Cónsul en Coruña compartía 
ese punto de vista; outros cónsules cos que falou Hills, non. 
Non quero deter estes programas, pero non querería levar isto ata o punto de ofender seriamente a Vostede. O 
que creo, porén, é que poderiamos, polo menos, preguntarlle á audiencia española desde a Embaixada, xa que na 
actualidade a opinión do Fitcher (tal e como a considero nun xuízo rápido) parece estar baseada no que as autoridades 
españolas poderían pensar, máis que no que, efectivamente, pensan.
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informa, o oito de agosto, a Francisco Fernández del Riego, (coa reserva de usar E. para “em-

baixada” e “embaixador”) o seguinte: 

Estoy sin material y no me decido a pedirlo porque nos encontramos de nuevo 

en una fase de peligro; quizas la peor, hasta ahora. Los tiros vienen de la E. 

en Madrid. El E. cree que suprimiendo éstas y las otras, puede conseguirse un 

mayor acercamiento en las esferas oficiales. En lo cual está completamente mal 

informado. Esto es confidencial. Ya veremos qué pasa. Tengo entendido que no 

es idea del E. sinó de alguien que le está presionando y haciéndolo ver lo que 

no es. La pena es que no tenemos nadie que pueda informarnos de quién es es 

verdadero instigador de esta oposicion147.

Parece razoable que as persoas a cargo do servizo, os seus superiores, como George Hills, supe-

rior de España, ou Shepley, de Europa Sur, lle dean información vaga e xeral —tipo “é cousa da 

Embaixada”— sen entrar en tanta concreción como nos informes internos. O caso que o texto 

de Monahan dános conta de que Hills se entrevistou cos cónsules pedíndolle opinión sobre a 

supresión e que o argallante máximo da supresión foi o tal John Fitcher, enviado polo Foreign 

Office á embaixada.

En setembro, xa ten Raimúndez máis información que comunica de inmediato a Del Riego. O día 

9 envíalle unha carta dicíndolle:

Ahora puedo confirmarle oficialmente que esta labor mía no durará más allá de 

otros ocho o diez meses. Se ha decidido oficialmente que acabe; pero en lugar 

de suprimirla subitamente, se irá espaciando para que desaparezca sin llamar la 

atención. Igual suerte correrán las labores hermanas.

Conviene no comentar ni hablar de ésto, al menos por ahora; entre otras razo-

nes porque estas cosas pueden cambiar148. 

147 Carta do 8-8-1955 Arquivo Fernández del Riego. Epistolario, núm. FR CA-026/006/001. Fundación Penzol.
148 Arquivo Fernández del Riego. Espistolario, doc. FR-CA 026-006-003. Fundación Penzol.
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E cada vez que lle escribe, enviando copias das “Palestras” vaille achegando informacións sobre 

as datas de peche. O 15 de novembro dille “Si no hay cambios, estos Programas cesarán por 

completo en el mes de marzo”149 que era a data que manexará o controlador Monahan. 

Neste cargarse de argumentos a favor da continuación, Shepley pídelle información sobre a al-

ternancia dos programas rexionais a George Hills, que era o quen levaba o tema das emisións 

para España directamente e este contéstalle o día 29 de novembro unha interesantísima carta 

que dá conta dos programas emitidos entre o 20 de xullo do 1954 e o 20 de xullo de 1955. En 

total sinala que houbo 51 programas rexionais, do que terían sido en catalán 19, en galego 9, en 

vasco 8, e outros —ou sexa, en castelán— 18. E envía os títulos e autoría de cada un deles, nas 

catro linguas. 

Dos programas en castelán hainos do máis variado: unha xira polo reino de León —de Agustín 

García Calvo, por certo— e a Lenda do Lago de Sanabria; de Andalucía, cancións flamencas, a 

mantilla sevillana e o refraneiro do verán en Andalucía; de Valencia, sobre Xaime I e sobre glorias 

valencianas; catro de folclore Español de Torner —que morre subitamente nese ano. Tamén hai 

algunhas colaboracións galegas. Un programa titulado “Santiago Patrón de España” foi emitido 

o 25 de xullo de 1955 e incorporou un texto de García Sabell.

Noutra misiva, de despedida, a penas unha semana despois, o día 6 de decembro, Raimúndez, 

desalentado, agradécelle a Del Riego, a súa decisiva colaboración: 

Si todo sigue como hasta ahora, el programa final se radiará el día 23 de 

febrero. Radiaremos todas las poesías grabadas por sus autores cuando Mr. 

Hills visitó Galicia [...] Y así terminará una labor de nueve años que pude realizar 

gracias a la colaboración y ayuda que prestaron, Vd. sobre todo, además de 

otros amigos de Galicia. Quien sabe si un día tendremos ocasión de reanudarla 

en otro ambiente y otra esfera...150

149 Arquivo Fernández del Riego. Espistolario, doc. FR-CA 026-006-006. Fundación Penzol
150 Arquivo Fernández del Riego. Epistolario, doc. n. FR-CA-026/06/007 2607 Fundación Penzol
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Pouco despois, o 9 de decembro, James Monahan, “Controller European Services”, escríbelle ao 

“Head of Information Policy Department, F.O.” —Director do Departamento de política informa-

tiva do Ministerio de Exteriores— Cosmo Stewart, propoñéndolle xa data de remate en marzo, 

pero cousa da que non aparece moi convencido a teor do remate da carta.151

I suggest that we put one Catalan and one Basque programme in December, 

one Catalan and one Galician in January, one Basque in February and nothing (in 

the controversial languages) in March. As things stand the first four of these are 

either commissions or (in the case of the Galician programme a recital of Gali-

cian modern poetry) have been on the stocks for some time. I quite take your 

point, of course, about the difference of status between the regional program-

mes in Castilian and in these other languages. 

Both o us would, I think, be relieves to think that this ended this protracted 

business. It has, however, raised a point or two about which we might have a 

word sometimes. 

James Monaha, Controller European Services 

CC.. Stewart, Esq., information Policy Department Foreign Office, SW1 

Así as cousas, ao tempo que Raimúndez segue confirmando aos amigos galegos que cre que 

todo está perdido, Leon Shepley, descoñecedor, talvez, da carta do “Controller” Mr. Monahan 

ao xefe do Foreign Office envíalle unha carta explicativa o día 12 de decembro volvendo a que 

se trata dunha cuestión política, dun asunto entre BBC —Monahan— e o Foreign Office, Cosmo 

Stewart e sinalando que está claro que xa acordaron que desaparecerán en marzo vindeiro.

151 “Suxiro poñamos un programa catalán e un vasco en decembro, e un galego en xaneiro, un vasco en febreiro, e nada 
(nas linguas da controversia) en marzo. Tal e como están as cousas, os catro primeiros ou son encargos ou (no caso do 
programa galego, un recital de poesía galega moderna) levan desde hai tempo preparados. Por suposto, comprendo o 
teu punto de vista sobre a diferenza de status entre os programas rexionais en castelán e nestoutros idiomas. 
Creo que ambos nos sentiríamos aliviados se pensásemos que isto pon fin a este prolongado asunto. Porén, hai un ou 
dous puntos sobre os que poderíamos falar nalgunha ocasión. 
James Monahan, Controller European Services”. Dirixida a CC.. Stewart, Esq, Information Policy Department Foreign 
Office, SW1
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Mr. Frank Ide, Assistant Information Officer from the Madrid Embassy, came to 

see me on Friday. We discussed, inter alia, the question of regional broadcasts, 

and Ide gave it to me as his firm opinion thar no-one in the Embassy, from de 

Ambassador downward, had ever intended that regional broadcasts as such, 

should be reduced or eliminated. From the beginning the view which had been 

put forward was that the use of the three regional languages (Catalan, Galician 

and Basque) should cease except for relevant quotations.

I reminded Ide that the discussion of this issue was between the F.O. and 

the BBC, in other words, between Cosmo Stewart and you. It was quite clear 

(whether due to an original misunderstanding or not) that it had been agreed 

to drop these programmes completely as from the end of March. Ide war fully 

aware that the disappearance of the regional programmes would be unpopular 

in the regions but I put it to him that to introduce broadcasts about matters 

affecting Catalonia, Galicia and Basque area in Castilian, after they had always 

gone out in the languages, might be even mor unpopular and would, furthermo-

re, be interpreted as a clear sign of British appeasement of Madrid. I told him we 

had now best abide by the earlier decision and eliminate the regional program-

mes as a regular feature –we should, of course, deal with cultural topics affecting 

any of the Spanish regions if and when the occurred in the normal way.

I asked Ide whether there had been any official Spanish representation about 

regional programmes. He told me there had been none but that it was felt in 

the Embassy that broadcasts in regional languages were an irritant which it 

was desirable to eliminate in the present phase of Anglo-Spanish relations. He 

quoted a report, which he said was authentic, according to which Franco had 

once turned the knob of his wireless-se on his yacht during a weekend fishing 

trip and picked up the BBC in Catalan. This had sent him into a blind fury and he 

had harangued about this unfriendly habit of the BBC’s at the Cabinet meeting 

on the following Friday. I told Ide that the wording of a recent letter on this sub-
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ject had caused some of us to wonder whether there were not perhaps some 

residual doubts in the minds of some people at the Embassy as to contents of 

our regional broadcasts. I told him that I myself did not share this unease and 

felt sure that he or anyone else in the Information Department would firmly 

and unequivocally crush any suggestion made by Spaniard that our regional 

broadcasts had a separatist or political flavour. Ide warmly concurred with this 

and said that to be unimpeachable cultural contents of these programmes had 

never been in doubt to the Embassy152. F. Leon Shepley

Este Frank Ide, que asegura que non se opuxeran nunca aos programas rexionais senón só ao 

uso das linguas rexionais e que lle conta a historia de Franco no iate Azor sintonizando a BBC en 

catalán, ás poucas semanas estará en Galicia, pois o día 1 de febreiro dá conta La Voz de Galicia 

152 HS. Eur. S. PROGRAMAS REXIONAIS ESPAÑOIS 12 de decembro de 1955 a C. Eur. S. O venres veu verme o Sr. Frank 
Ide, axudante de información da Embaixada de Madrid. Falamos, entre outras cousas, da cuestión das emisións 
rexionais e Ide deume a súa firme opinión de que ninguén na Embaixada, desde o Embaixador para abaixo, pretendera 
nunca que as emisións rexionais como tales fosen reducidas ou eliminadas. Desde o principio, a opinión que se expuxo 
era que o uso das tres linguas rexionais (catalán, galego e vasco) debía cesar, salvo para ocasións especiais. Lembreille a 
Ide que a discusión deste tema era entre o F.O. e a BBC, é dicir, entre Cosmo Stewart e vostede. Quedou bastante claro 
(houbese un malentendido orixinal ou non) que se acordou abandonar por completo estes programas a partir de finais 
de marzo. Ide era plenamente consciente de que a desaparición dos programas rexionais sería impopular nesas rexións, 
pero expúxenlle que introducir as emisións sobre asuntos que afectan a Cataluña, Galicia e o País Vasco en castelán, 
despois de que sempre saíran nos seus idiomas, podería ser aínda máis impopular e, ademais, interpretaríase como 
un claro sinal de sometemento británico cara a Madrid. Díxenlle que o mellor era aterse á decisión anterior e eliminar 
os programas rexionais como elemento habitual; por suposto, deberiamos tratar os temas culturais que afectasen a 
calquera das rexións españolas sempre e cando se tratase nos modos normais. Pregunteille a Ide se houbera algunha 
indicación oficial española sobre os programas rexionais. Díxome que non houbera ningunha, pero que na Embaixada 
considerábase que as emisións en linguas rexionais eran un elemento irritante que era desexable eliminar na fase actual 
das relacións anglo-españolas. E citou el un informe, que dixo que era auténtico, segundo o cal Franco xirara unha vez o 
dial da súa radio no seu iate durante unha fin de semana de pesca e captara a BBC en catalán. Isto fixérao estalar nunha 
furia cega e arengara sobre este hábito antipático da BBC na reunión do Gabinete do venres seguinte. Díxenlle a Ide que 
a redacción dunha carta recente sobre este tema fixera que algúns de nós nos preguntásemos se non quedaban dúbidas 
na mente dalgunhas persoas da Embaixada sobre o contido das nosas emisións rexionais. Díxenlle que eu mesmo non 
compartía esta inquietude e que estaba seguro de que el ou calquera outra persoa do Departamento de Información 
esmagaría firme e inequivocamente calquera indicación feita polos españois de que as nosas emisións rexionais tiñan 
un cheiro separatista ou político. Ide concordou calorosamente con isto e dixo que nunca foran postos en dúbida pola 
Embaixada os intachables contidos culturais destes programas.  
F. Leon Shepley
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súa visita ás instalacións do xornal “El agregado de prensa británico en La Voz de Galicia”. Seica 

fora por mor da visita da frota inglesa, e “es un gran amigo de España y siente gran predilección por 

Galicia donde ya ha estado varias veces”. 

A data defintiva, xa lla comunica Raimúndez a Del Riego o día 28 de decembro, dicindo “Le comu-

nico que la radiación del os poemas gallegos traídos por Mr. Hills está fijada para el día 23 de enero 

próximo”153. E dillo, incluso, antes da carta oficial que supón o peche definitivo, o o día 10 de 

xaneiro de 1956. Esta última, derradeira, moi formal, e asinada pola persoa do Foreign Office 

ao mando, “Head of information Policy Department” Cosmo Stewart, dirixida ao Controller of 

Euopean Services, da BBC, James Monahan, ordenando a conclusión dos programas. Di así:

Dear James:

With reference to our telephone conversation shortly before Chirstmas about 

the broadcasts in Catalan, Basque and Galician in the Spanish Service of the 

British Broadcasting Corporation, this is to confirm that we should like these 

programmes to be brought to an end as from the end of January. 

Yous, sincerely  

C.C. B. Steward 

James Monahan Esq., /Controller,/European Services,/British Broadcasting 

Corporation 

Bush House /Aldwych /London W.C.2 

PD/ Many thank for the controller turn on Monday!154

Deste xeito, remataron as emisións cun programa extraordinario polas voces dos seus oito poe-

tas. E aínda que non conservamos rexistro sonoro do programa, nin de ningún outro, si, temos 

153 Arquivo Fernández del Riego. Espistolario, doc. FR-CA 026-006-008. Fundación Penzol
154 Estimado James: Con referencia á nosa conversación telefónica pouco antes de Nadal sobre as emisións en catalán, vas-

co e galego no Servizo Español da British Broadcasting Corporation, a presente é para confirmar que nos gustaría que 
estes programas chegasen á súa fin a partir de finais de xaneiro. Español (idioma). Seu, sinceramente C. C. B. Stewart. 
James Monahan Esq.,/ Controlador/ Servizos Europeos/ British Broadcasting Corporation Bush House/ Aldwych/ Lon-
dres W. C.2 PD/ Moitas grazas á quenda de controladores do luns!
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localizada unha gravación da versión radiada do programa inglés da BBC 3, feito por George Hills 

con estes materiais, ou sexa coa voz narradora, coa dos recitadores da versión inglesa, e coas 

voces orixinais dos poetas galegos155.

É obvio que as circunstancias mudaran entre 1947 e 1956. As cousa que “se podían facer” no inte-

rior en pro da cultura do país, eran ben distintas, os tempos ían cambiando. Ademais, en Galicia, 

aínda non se producira unha grande incorporación de xente nova, polo que os que turraban polas 

iniciativas —editoriais, fundacións, charlas, escrita nos xornais, etc. etc.— eran poucos e debían 

dosificar esforzos. 

Porén, Raimúndez non se resigna e trata de que mover augas, antes e despois da derradeira 

emisión, e incita aos amigos a enviaren protestas, pero cunha tépeda resposta. O once de xanei-

ro, contéstalle Florentino Cuevillas a Ben Cho Shey unha carta que nos pon na pista da grande 

actividade de propagandista que mantén contra da supresión: 

Meu caro Ben Cho Shey: falarei cos amigos para ver se queren escribir sobre do 

choio da BBC. É lástima que se perda esa emisión pois podia faguer o seu efeuto 

nalgús descoñecidos para nós156. 

Desde Londres, anímao a seguir insistindo. Así, o 3 de febreiro de 1956, dille Raimúndez a Ben 

Cho Shey157:

Si as cousas non cambean, iste foi o derradeiro programa galego. Y-os outros 

terminarán no mes que corre. Mais aínda estamos loitando pra que se anule a 

155 No catálogo de “sound and moving image” da British Libray (http://cadensa.bl.uk/) podemos topar a información toda 
do programa, xa dixitalizado, a partir dunha copia en cinta que ingresou dunha gravación particular feita na casa sobre 
a emisión, e dentro da colección dun “Alejandro Martínez” que, pensamos, pode ser unha confusión por “Alejandro 
Raimúndez”.

156 No Epistolario Cuevillas e os seus contemporáneos. Xunta de Galicia, 2020, hai 5 referencias á BBC nas cartas que se cruza 
con Ben Cho Shey, desde o ano 1951 ata esta carta de 1956.

157 Arquivo Ben Cho Shey, Epistolario doc. nº3272. Biblioteca Deputación Ourense.
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supresión. Os amigos de Barcelona van a faguer algo e mantinan che mandar 

unha copia dos seus documentos, por si vós podedes facer algo somellante. Ti 

podes te pôr en contacto con Domingo ou con Paco ou con Fermín, ou con quen 

que pareza, e discutir o xeito que se lle poidera dar a unha protesta, para que 

ista fose coleitiva, e non somentes dun grupo. Todo isto ê reservado. 

Xa vermos qué pasa, máis non mezcles o meu nome en nada d-isto.

En Vigo, Fernández del Riego, respóndelle a Ben-Cho-Shey, se cadra unha carta anterior, pois xa 

o 6 de febreiro lle comunica:

Seguindo as túas indicacións mandamos dende eiquí un escrito espresivo, con 

máis de corenta siñaturas. Tamén lle recomendei a Ramón que fixese o mesmo, 

e supoño que cumprirá o encargo.158

Pero a pouquidade da protesta non lle pasa desapercibida a Raimúndez que se queixa o 22 de 

febreiro a Del Riego: 

Hasta ahora solo hemos recibido cinco cartas de queja, lo que es muy poco. 

Necesitariamos muchas más159. 

E segue insistindo Raimúndez con motivo da nova visita a España de Mr. Shepley —o Director do 

Servizo de Europa do Sur—, e dille a Del Riego que fale con el. O día 28 de marzo comunícalle:

Dentro e unas semanas saldrá en visita oficial por España, Mr. Shepley a quien 

ya conoce por su visita de hace cinco años. Es el el jefe de Mr. Hills y siempre vió 

con simpatía nuestras transmisiones. Irá a Madrid seguro; pero no sé sivisita-

rá Galicia. Aunque él tampoco puede anular las decisiones que tome el F.O. 

[Foreign Office] si puede aconsejar porque está en contacto con las autoridades 

158 Arquivo Ben Cho Shey, Epistolario, doc. núm. 1331. Biblioteca Deputación de Ourense.
159 Arquivo Fernández del Riego. Espistolario, doc. FR-CA 026-006-009. Fundación Penzol
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superiores. Sería valioso que alguien hablase con el y le informase de los dife-

rentes puntos de vista en esta cuestión160. 

A visita retrasouse e en 29 de setembro, comunícalle de novo a viaxe de Mr. Shepley acompaña-

do de Mr. Hodson (“Assistant Controller, European Talks”), e que lle proporcionou tres contactos 

en Galicia, para intercambiar opinións: Sebastián Martínez Risco, Domingo García Sabell e o pro-

pio Del Riego161. Finalmente a entrevista con Del Riego non se celebrou por estar este de viaxe 

en Madrid. Pero en Madrid, Hodson e Shepley si que entrevistaron un galego: Ramón Lugrís.

As poucas reaccións que houbo en Galicia sobre a supresión, parece que a embaixada nin as tra-

mitou. Confésalle Raimúndez a Del Riego o 20 de abril que á BBC non chegara nada e sinala á em-

baixada: “Como de allí salió todo, allí lo querrán enterrar” e pásalle a referir como naquelas datas 

un xefe do Servizo para Hispanoamérica fora de vista, percorrendo capitais desde México a Chile:

Y ha regresado con unas 30 cartas y documentos de protestas y diciendo que 

los vascos — que se enteraron por la presa de su llegada— no le dieron paz ni 

cuartel en las capitales. El buen hombre, no sabía de que se trataba y se ofreció 

a tramitar los documentos y el disgusto de las colonias.162 

A enormidade da plantilla da BBC —máis de 16.000 persoas naquela altura, hoxe 22.000— e a mul-

tiplicidade de seccións, etc. fai comprensible que o tal directivo non soubese de que lle falaban.

7. Ramón Lugrís e o canto do cisne

Pero Raimúndez volvería ter compañía galega. Debeu convencer a George Hills, pois nunha lon-

ga carta a Del Riego, de 28 de marzo de 1956, e antes de sinalarlle que non lle chegaran as queixa 

pola supresión que enviara (“Aqui en la oficina todavía no tenemos noticia del documentado es-

160 Arquivo Fernández del Riego. Espistolario, doc. FR-CA 026-006-022. Fundación Penzol
161 Arquivo Fernández del Riego. Espistolario, doc. FR-CA 026-006-013. Fundación Penzol
162 Arquivo Fernández del Riego. Espistolario, doc. FR-CA 026-006-010. Fundación Penzol
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crito, ni del montón de cartas que Vd. menciona. No sabemos si es que le han dado carpetazo ahí 

o aquí. Lo cierto es que por ahora, no se vislumbra cambio”), anuncia carta con oferta de traballo:

Hoy o mañana saldrá para Vd. una carta de Mr. Hills, acerca de la posibilidad 

de una vacante en la BBC. Si Vd. conoce a alguien que reuna las condiciones y 

que sea de su confianza, haga el favor de decirle que se ponga en contacto con 

nosotros. Siempre preferimos tener gente de confianza, conocida de nuestros 

amigos163.

Del Riego, despois de consultar con Piñeiro, proponllo a Ramón Lugrís164. Desde Londres Rai-

múndez vaille dando conta de todos os pasos que debe dar o candidato, as instrucións de pre-

sentación xa o 20 de abril do 56165, cóntalle logo da súa selección,166 en xaneiro de 1957, a sinatura 

en febreiro167, etc. O seleccionado, superados algúns trámites burocráticos, trasladarase a Lon-

dres e en abril de 1957 xa está integrado na Sección Española, ao lado de Raimúndez.

A partir deste momento, Raimúndez, seguirá traballando na Sección e colaborará directamente 

con cousas que se van facendo en Galicia. Así, desde febreiro de 1958, envía a Del Riego peque-

nas notas para publicar na Revista de Economía de Galicia, e ve aparecer en letras de molde o texto 

que asinara en Surrey (Inglaterra) en 1955, “O exemplo de Ramón Otero Pedrayo”, no libro colectivo 

da Homaxe da Galicia Universal, que di editado en Caracas, 1958, aínda que sabemos, imprentado 

en Vigo, alegalmente, naquelas datas.

Un tempo despois, parece que se deran conta do erro da supresión dos programas. E nunha carta de 

25 de xuño de 1959, coméntalle Raimúndez a Del Riego:

163 Arquivo Fernández del Riego. Espistolario, doc. FR-CA 026-006-022. Fundación Penzol
164 “Acabo de recibir a túa carta e hoxe mesmo entregareille a Lugrís a nota que me adxuntas. Coido, coma ti, que pode-

remos ter éxito, cousa que non deixaría de ser un bo triunfo”. FERNANDEZ DEL RIEGO, F. Un espistolario de Ramón 
Piñeiro, Galaxia, pax.108 (2000).

165 Arquivo Fernández del Riego. Espistolario, doc. FR-CA 026-006-010. Fundación Penzol
166 Arquivo Fernández del Riego. Espistolario, doc. FR-CA 026-006-016. Fundación Penzol
167 Arquivo Fernández del Riego. Espistolario, doc. FR-CA 026-006-017. Fundación Penzol
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A propósito. Hay rumores en mi oficina, de que les gustaría reanudar nuestros programas. Pare-

ce que están convencidos de que cometieron un error al suprimirlos. Yo quisiera saber cual es la 

opinión de Vds. En principio, yo soy contrario a la reanudación. Hoy, la situación es muy diferente 

de 1947, cuando se iniciaron. Ahora creo que contribuiríamos a favorecer ciertos intereses. De 

todas formas, yo quisiera saber que opinan Vdes. después de discutirlo, con objeto de saber qué 

responder cuando se suscite esta posibilidad, bien con carácter regular, o casual.

E, novamente, Del Riego remítelle a carta a Piñeiro, quen lla devolve e comenta cun “Moi in-

teresante [...] Considero moi plausible a actitude de Raimúndez por canto trata de participar 

activamente na formación do pensamento común”.168 

E nesa idea do erro tamén insistía George Hills nunha carta que nos enviou o 6 de maio de 1993, 

e que remataba dicindo: 

La terminación en 1956 de los programas gallego, catalán y euskera tiene una 

ridícula historia. Luché contra ella en vano. Diez o doce años despues, uno de 

los responsables me confesó que real y verdaderamente había sido un error 

garrafal su supresión.

Sen dúbida, o da ridícula historia era o incidente de Franco no iate, encabuxándose ao oír a BBC 

en catalán que relata no seu documento Leon Shepley, oído a Frank Ide.

En calquera caso, alí, en Londres, Ramón Lugrís desenvolverá a súa carreira profesional por cin-

co anos, (1957-62), antes de trasladarse a Nova York como tradutor na Secretaría Xeral da ONU. 

Na capital británica, son novos tempos, compatibilizará o seu traballo de redactor na BBC co de 

correspondente de RNE. Asinará alí o orixinal do ensaio Vicente Risco na cultura galega que verá 

a luz da man de Galaxia, na colección Illa Nova co número 7, cunha presentación de Ramón Pi-

ñeiro, e seguirá en contacto permanente con Galicia. Recibirá a galegos amigos, compañeiros de 

xeración e andainas, como Xosé Luís Méndez Ferrín, a quen grava a lectura do relato “O Tempo” 

168 FERNANDEZ DEL RIEGO, F. Un espistolario de Ramón Piñeiro, Galaxia, pax.148 (2000).
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do seu “Percival e outras historias “ “pra arrequecer o meu cativo ‘arquivo sonoro de voces’”169 

a, desde alí e enviará varias colaboracións á Revista de Economía de Galicia, á La Noche e a Grial. 

Tamén en 1961, da súa man —coa axuda de Raimúndez170— é un programa especial que organiza 

o Servicio para España, cunha emisión extraordinaria en lingua galega, o Dia de Galicia.

O motivo é acompañar unha magna exposición sobre arte románica comisariada por Manuel 

Chamoso Lamas que, baixo os auspicios do Consello de Europa, abriría as portas de forma 

conxunta en Barcelona e no Palacio de Xelmírez de Santiago de Compostela, entre o 10 de xullo 

e o 10 de outubro. 

Os convites de Lugrís a Otero e Carballo Calero, do 15 de xuño, indícanos a extensión dos traba-

llos solicitados (84 liñas de máquina) e quen foron as persoas convidadas a participar: O propio 

Carballo cun texto sobre “Lírica medieval galega”; Chamoso Lamas con “A arte románica en Ga-

licia” e Otero Pedrayo con “Pervivencia de espírito románico en Galicia”171.

Consideramos esta derradeira emisión en galego da BBC, o 25 de xullo de 1961, aínda que non 

integrada nun xa desaparecido “Galician programme”, como un canto de cisne daquel pulo ga-

leguista amosado inicialmente por Raimúndez e a rede galega de apoio. 

En calquera caso, co texto de Otero Pedrayo, pecharíase, nun punto simbólico de remate, o cír-

culo de colaboracións chegadas desde Galicia, que tamén empezara coa súa palabra no outono 

do xa afastado 1947.

Posteriormente houbo outros galegos traballando nos servizos exteriores da BBC na capital 

169 “¿Tremendismo ou sinceridade? Notas a ‘O crepúsculo e as formigas’”, La Noche, 28-2-1962.
170 “Antes de regresar de Londres xa vin o traballo de Carballo Calero que será parte do programa en galego encol da cul-

tura románica en Galicia. Eu empuxei a cousa para que se radiase o día 25. Mais non sei que fará o xefe da sección que 
xa voltou á oficina”, Carta do 18 de xullo de 1961, Epistolario de Ramón Piñeiro, doc. CA- 287/9 (4). Fundación Penzol.

171 Arquivo Carballo Calero. Epistolario, doc. AC 112 911. Biblioteca do Parlamento de Galicia. Arquivo Otero Pedrayo. 
Epistolario, doc. CA-614/9 (3). Fundación Penzol.
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británica, Fernando Pérez-Barreiro Nolla, entre 1963 e 1969; logo Carlos Durán, quen, mesmo 

escribiu unha nota sobre as emisións para o I Congresso Internacional de Literaturas Lusófonas, 

en 1991172.

Na actualidade, e desde 2004, é a xornalista viguesa de raíces no Ribeiro, Inma Gil Rosendo, a 

quen lle cabe a honra de termar do facho galego nesta emisora que cumpre, neste avolto ano 

2022, o seu primeiro centenario e o 75 cinco aniversario da posta en marcha daquela ilusión.
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Alexandre Raimúndez, “Xavier Fernández”.
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Plácido Ramón Castro del Río
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Josep Manyé, “Jorge Marín”.
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Leuter González Salgado.
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Faro de Vigo, 21-10-1951. La Voz de Galicia, 17 de marzo de 1955.
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Faro de Vigo, 19 marzo 1955. Faro de Vigo, 14-11-1949.
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Carta de Leuter González Salgado a Xosé Ramón Fernánez-Oxea, 4-10-1947 dando conta do 
encontro con Raimúndez e do encargo de “recoller os traballos”. Arquivo Ben Cho Shey, Episto-

lario doc. 1988, Biblioteca da Deputación de Ourense.
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Colaboración inicial de Francisco Fernandez del Riego co Arquivo Ben Cho Shey.  
Epistolario. doc. nº 1302. Biblioteca Deputación de Ourense.
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Carta de Alexandre Raimúndez a Ben Cho Shey dándolle conta na marcha dos programas. 
Arquivo Ben Cho Shey. Epistolario, doc. C-23-1-48. Biblioteca da Deputación de Ourense.
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Carta de Alexandre Raimúndez a Francisco F. del Riego comunicando a fin dos programas 
Arquivo Fernández del Riego. Epistolario, doc. n. FR-CA-026/06/007 2607 Fundación Penzol.
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Ideas de Josep Manyè sobre os programas pasadas aos superiores. 8 febreiro 1947.  
O orixinal está no Arxiu Nacional de Catalunya, Fond Josep Manyé.
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Contrato para a emisión do traballo “Galicia pol-o mundo” de Ricardo Carballo Calero,  
emitido no programa 19, o día 7 de febreiro de 1949.
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Documento final, ordenando o peche das emisións, o 10 de xaneiro de 1956.  
Arquivo Fernández del Riego. Materiais da BBC. Fundación Penzol.
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Guión do derradeiro programa do “Galician Programme”, o nº 83, o 23 de xaneiro de 1956.
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Comunicación de Fco. Fdz. Del Riego, a Ben Cho Shey, comunicando o envío de nota de  
protesta polo peche das emisións. Arquivo Ben Cho Shey. Epistolario. doc. nº 1331.  

Biblioteca de Deputación de Ourense.
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Carta de Ramón Lugrís a Carballo Calero solicitando colaboración para 
 o programa en galego do 25 de xullo de 1961. Arquivo Carballo Calero.  

Epistolario, sig. AC 112 911 Biblioteca do Parlamento de Galicia.
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10. Listaxe das emisións dos “Galician programme” daBBC 

Ordenados por número de programa, data de emisión, nome do colaborador, título do texto

1 1947-04-14 Fernandez Armesto, Felipe As relacións culturais entre Inglaterra e 
Galiza

2 1947-05-12 Raimúndez, Alexandro A festa dos maios na Gran Bretaña

3 1947-06-09 Reckert, Stephen Galiza: Oucidente da romanía e sur da Celtia

4 1947-07-24 Fernandez Armesto, Felipe Santiago de Compostela. Peregrinaxes e 
cultura galega

4 1947-07-24 Fuller, Frederick Canciones Jacobeas no gallegas

4 1947-07-24 Raimúndez, Alexandro Salutacion. Santiago, 1947

5 1947-09-22 Reckert, Stephen Individualismo español e individualismo 
galego 

6 1947-11-03 Reckert, Stephen E extroversión española e a introspección 
galega

7 1947-12-08 Otero Pedrayo, R Os feitizos do outono

8 1948-01-05 Fuller, Frederick Interpretación das cantigas seleccionadas

8 1948-01-05 Fuller, Frederick As festas de Nadal, Aninovo e Reis en Gran 
Bretaña

8 1948-01-05 Martínez Torner, Eduardo Selección música 

8 1948-01-05 Ramón Fernandez-Oxea, X. As festas de Nadal e Aninovo e Reis en Galiza

9 1948-02-00 Cuevillas, Florentino Relacións prehistóricas entre Galiza e as Illas 
Británicas

9 1948-02-00 Fernandez del Riego, Fco. O celtismo na poesía de Pondal

10 1948-03-15 Fernandez del Riego, Fco. En lembranza de Manuel Murguía

11 1948-04-19 Raimúndez, Alexandro Recitado de poemas de Cómaros Verdes de 
Aquilino Iglesia.
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11 1948-04-19 Vázquez Martínez, Alfonso A primavera, o Miño e a lamprea

12 1948-05-17 González Salgado, Eleuterio O vacuno na Galiza, importante riqueza

13 1948-06-14 Chamoso Lamas, Manuel Ribadavia, lenda, historia e realidade dunha 
vila

14 1948-08-30 Fernandez del Riego, Fco. García Lorca, poeta en galego.

15 1948-09-27 Fernandez del Riego, Fco. Dúas xeracións ao servizo de Galicia

15 1948-09-27 Raimúndez, Alexandro Recitado de poemas de  Codeseira de Xosé 
Crecente Vega

16 1948-10-11 Ferreiro, Celso Emilio Navigantes pontevedreses

17 1948-11-22 Cuevillas, Florentino O outono en Galicia

18 1948-12-17 Carro García, Xesús O cerramento da Porta Santa da Catedral de 
Santiago

19 1949-02-07 Carballo Calero, Ricardo Galicia polo mundo

20 1949-03-01 Fuller, Frederick Canta “Lonxe da Terriña”, Texto Aureliano 
Aureliano Pereira, Música Xoan Montes

20 1949-03-01 González Salgado, Eleuterio Notas para a historia dun home de acción: 
Eduardo Chao Fernández

21 1949-05-09 Iglesia Alvariño, Aquilino Os sapos líricos de Galicia

22 1949-06-06 Bouza-Brey, Fermín As traducións inglesas dos poemas de Pondal

23 1949-07-04 Castro, Plácido Christina Rossetti, en galego.

23 1949-07-04 Ferreiro, Celso Emilio Curros Enriquez en Londres

24 1949-09-19 Bouza-Brey, Fermín Unha hora na paz do Cemiterio de Noia

24 1949-09-19 Dieste, Rafael As colectividades galegas de Bos Aires

25 1949-10-24 Carré Alvarellos, Leandro O teatro galego

26 1949-11-14 Cuevillas, Florentino No centenario de Lamas Carvajal

26 1949-11-14 Otero Pedrayo, R. Homenaxe a Lamas Carvajal

27 1949-12-19 Carré Alvarellos, Leandro O mariscal Pardo de Cela
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28 1950-02-06 Castro, Plácido Dous libros galegos que nos chegan de Amé-
rica: “Cos ollos no esprito” e “Poesía inglesa e 
francesa vertida ao galego”

29 1950-03-13 Castro, Plácido Castelao

29 1950-03-13 Otero Pedrayo, Ramón Castelao

29 1950-03-13 Raimúndez, Alexandre Lectura de “Os cruceiros” de Cousas de 
Castelao

30 1950-05-01 Fernández del Riego, Fco. Manuel Antonio: Un poeta do mar

30 1950-05-01 Fole, Anxel Lembranza de Xesús Corredoira

31 1950-06-12 Castro, Plácido Un galego na corte dos estuardos: O Conde 
de Gondomar

32 1950-07-10 González Salgado, Eleuterio San Benito de Cova do Lobo

33 1950-09-04 López Sanmartín, Teodoro Anibal e os galegos

33 1950-09-04 Piñeiro, Ramón A poesía de Pimentel na lírica galega

34 1950-10-02 Fernández del Riego, Fco. Tres símbolos do XIX galego

35 1950-11-13 Carballo Calero, Ricardo Poesías paralelas: Amado Carballo e Manuel 
Antonio

35 1950-11-13 Fernández de la Vega, Ce-
lestino

Dous escritores ingleses na Praza Maior de 
Lugo

36 1950-04-12 Carro García, Xesús Unha visita ao mosteiro do Sar

36 1950-04-12 Castro, Plácido A recente produción literaria galega 

37 1951-01-01 Dieste, Rafael Un conto da noite de reis

38 1951-02-05 Iglesia Alvariño, Aquilino Un enciclopedista galego: Armando Cotarelo 
Valledor

38 1951-02-05 Ramón Fernandez-Oxea, X O Antroido en Galicia

39 1951-03-12 Castro, Plácido A recente produción literaria galega 

39 1951-03-12 Martínez-Risco, Sebastián Concepción Arenal

40 1951-04-23 Carré Alvarellos, Leandro Historia da novela galega
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41 1951-05-21 Cuevillas, Florentino As cruces de pedra na Galiza

42 1951-06-25 Castro, Plácido A recente produción literaria galega 

42 1951-06-25 Varela Jácome, Bentio A noite de San Xoán en Galicia

43 1951-10-22 Cuevillas, Florentino No centenario de Curros Enríquez

43 1951-10-22 Villar Ponte, Ramón Curros Enríquez, o poeta da liberdade

44 1951-12-03 Castro, Plácido A recente produción literaria galega 

44 1951-12-03 Fole, Ánxel  Paisaxe e saudade

45 1952-01-07 Carré Alvarellos, Leandro Tradicións de Nadal

46 1952-02-25 Carro García, Xesús  O botafumeiro da catedral de Santiago

46 1952-02-25 Castro, Plácido A recente produción literaria galega 

47 1952-03-31 Castro, Plácido A poesía inglesa e o espírito céltico

48 1952-05-05 Villar Ponte, Ramón Inglaterra vista por Nicomedes Pastor Díaz

49 1952-06-16 Martínez Torner, Eduardo Un aspecto da prosa de Valle Inclán

50 1950-09-01 Castro, Plácido A recente produción literaria galega 

51 1950-09-29 Castro, Plácido Do inglés ao galego, un feixe de poesías 

52 1952-11-03 Otero Pedrayo, Ramón Fray Jerónimo Feijoo

53 1952-12-29 Álvarez Blázquez, Xosé Mª. Presencia galega na literatura do Nadal

54 1953-01-26 Castro, Plácido A recente produción literaria galega 

54 1953-01-26 Fernández del Riego, Fco. En memoria de Castelao

55 1953-03-02 Iglesia Alvariño, Aquilino O primeiro milenario do mosteiro de Sobrado

56 1953-04-13 Ramón Fernandez-Oxea, X. As imaxes relixiosas inglesas en Galicia

57 1953-05-11 Villar Ponte, Ramón Frai Martín Sarmiento: un precursor do 
galeguismo.

58 1953-06-22 Álvarez Blázquez, Xosé Mª. Centenario do primeiro libro publicado en 
galego no século XIX, A gaita gallega tocada 
polo gaiteiro de Pintos
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59 1953-07-20 Castro, Plácido A recente produción literaria galega 

60 1953-08-17 Fernández del Riego, Fco. Xeracións de escritores galegos

61 1953-09-21 Álvarez Blázquez, Xosé Mª Un novo capítulo no teatro galego: o Entre-
més famoso sobre a pesca no Río Miño.

62 1953-11-02 Epton, Nina Una inglesa en Galicia

62 1953-11-02 Ferreiro, Celso Emilio Cántico do Alalá na praia de Coruxo

62 1953-11-02 Pescadores Grove Canción de pesacadores, dirixidos por Fran-
cisco Caneda

62 1953-11-02 Vázquez, Pura Recitado do poema  Xurdimento de Amor

63 1953-12-07 Raimúndez, Alexandre Lectura de “O traxe do meu tío” de A lus do 
Candil, de Fole

64 1954-02-04 Bouza-Brey, Fermín O ciclo de Nadal na tradición popular de 
Galicia

65 1954-03-08 Santalices, Faustino O romance de don Gaiferos. 

66 1954-03-22 Vázquez, Pura Unha selección de poemas de Maturidade, 
inédito

67 1954-04-26 Castro, Plácido A recente produción literaria galega 

68 1954-06-07 Fernández del Riego, Fco. O galeguismo de Valle inclán

69 1954-07-19 Carro García, Xesús Compostela nas festas do Ano Santo

70 1954-09-06 Carré Alvarellos, Leandro Lendas irlandesas relacionadas con Galicia

71 1954-11-22 Álvarez Blázquez, Xosé Mª Unha crónica medieval inédita: a Crónica de 
1404

72 1955-02-07 Castro, Plácido A recente produción literaria galega 

73 1955-03-21 Fernández del Riego, Fco. O país de Valdeorras

73 1955-03-21 Martínez Torner, Eduardo Curiosidad Literaria

74 1955-04-25  Fernández del Riego, Fco. Lembranza de A. Fitz.Gerald Bell

75 1955-05-23 Carré Alvarellos, Leandro A poesía festiva galega



133

As emisións en galego da BBC e Plácido Castro, por  Afonso Vázquez-Monxardín Fernández

76 1955-06-20 Álvarez Blázquez, Xosé Mª. O renacer da prosa galega

77 1955-07-18 Bouza-Brey, Fermín Mitos e costumes da festa de San Xoán en 
Galicia

78 1955-08-15 Raimúndez, Alexandre Recitado de poemas de Advento de Manuel 
María

79 1955-09-17 Ramón Fernández-Oxea, X. Despois da colleita

80 1955-10-10 Bouza-Brey, Fermín Un embaixador galego na corte inglesa: 
Don Diego Sarmiento de Acuña, Conde de 
Gondomar

81 1955-11-07 Fernández del Riego, Fco. Literatura universal na lingua galega

82 1955-12-05 Carré Alvarellos, Leandro Libros ingleses que falan de Galicia

83 1956-01-23 Álvarez Blázquez, Emilio Recitado de “Tríadas de Santiago” e “morte 
no Campo”

83 1956-01-23 Álvarez Blázquez, Xosé Mª Recitado “O neno”, “Descoberta da Terra”, 

83 1956-01-23 Bouza-Brey, Fermín Recitado “Trova das sete naos” e “Nao 
senlleira”

83 1956-01-23 Cunqueiro, Alvaro Recitado de “Canción do amor cortés”  e 
“Illa”

83 1956-01-23 Díaz Jácome, José Recitado “A lenda do Cristo”

83 1956-01-23 González Alegre, Ramón Recitado “Arousa” e “Cantiga”

83 1956-01-23 Iglesia Alvariño, Aquilino Recitado “Por un espello de Lembranzas”, 
“Eu vou no tren”

83 1956-01-23 Martínez-Risco, Sebastián Recitado “Canteiros”, “O chaleque”
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ESBOZO BIOGRÁFICO

Educado na Gran Bretaña, Plácido Castro (1902-1967) percorre unha viaxe vital desde o seu Cor-

cubión de nacemento ata o Cambados da súa etapa derradeira. Este librepensador, dandi trans-

terrado, dotado de múltiples calidades dispersas (publicista, músico, escritor, erudito, político, 

tradutor, xornalista, astrónomo, profesor de inglés ...) tivo unha determinante actividade na vida 

política e cultural do seu tempo.

Alentou as Irmandades da Fala, nas que prendeu a Galicia do seu soño; militou no Partido Gale-

guista de Bóveda e Castelao, sendo Secretario de Relacións Internacionais, ao que representaría 

no IX Congreso de Nacionalidades Europeas, no que Galicia, co seu discurso, obtén o aval de 

nación europea.

Plácido Castro é un dos Galegos na Historia, nesa Historia que se nos nega e na que homes e 

mulleres coma el aínda permanecen silenciados. A lingua galega, prohibida despois de 1939, 

escoitábase en Galicia ao sintonizar a emisora británica BBC; era a voz e a palabra de Plácido 

Castro que relataba a nosa cultura propia, no primeiro programa estable en idioma galego no 

mundo da radiodifusión.

(da biografía de Plácido Castro, Xulio Ríos, Ir Indo edicións, 1997). 
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www.fundacionplacidocastro.com/libros-da-fundacion-e-sobre-placido-castro
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A FUNDACIÓN  PLÁCIDO CASTRO 

A Fundación PLACIDO CASTRO ten por obxecto a reivindicación da figura, a obra e o pensamen-

to de Plácido Ramón Castro del Río, atendendo á conservación e divulgación do seu fondo com-

promiso con Galicia e cunha visión universalista do mundo. A Fundación adica especial atención 

á difusión da súa obra artística e literaria, especialmente no campo da tradución, do pensamento 

e xornalística.

Entre os fins fundacionais cómpre salientar:

• a) O enaltecemento da figura de Plácido Castro.

• b) Favorecer as traducións ao galego de textos e obras, en especial de lingua inglesa.

• c) Apoiar as políticas de formación de xornalistas especializados en materia internacional.

• d) Apoio á radiodifusión en lingua galega.

• e) Estímulo dos estudos arredor do celtismo, a saudade e outros aspectos relativos á identi-

dade galega.

• f) A promoción de debates e reflexións sobre temas internacionais, procurando a apertura-

dos horizontes exteriores de Galicia e a súa universalización.

• g) Fomentar os intercambios de Galicia co mundo británico e irlandés.

• h) Afondar nas posibilidades de apoio ao desenvolvemento do teatro e das artes plásticas 

en Galicia.

• i) Promover a edición de publicacións específicas arredor das actividades e preocupacións 

de Plácido Castro, así como a realización de iniciativas que contribúan a un maior recoñece-

mento por parte da sociedade galega da súa obra e pensamento.

O Padroado da Fundación Plácido Castro está integrado polos Concellos de Cambados, Corcu-

bión e Vilagarcía de Arousa, a Asociación Galega de Profesionais da Tradución e a Interpretación 

e o Instituto Galego de Análise e Documentación Internacional. Preside a Fundación, Susi Castro 

Sineiro.
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https://www.igadi.gal/web/publicacions

A Fundación promove as seguintes actividades:

• a) Organización dunha Conferencia Anual coincidindo co seu natalicio.

• b) Convocatoria dun Premio de Tradución que leva o seu nome.

• c) Organización de coloquios, seminarios e talleres.

• d) Elaboración e promoción de exposicións.

• e) Promoción de circuítos culturais que teñan en conta a traxectoria vital de Plácido Castro.
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FUNDACIÓN PLÁCIDO CASTRO

Sede oficial e Arquivo permanente 
Rúa Nova, 4 - 36630 Cambados (Pontevedra)

Secretaría 
IGADI 

Centro Cívico Sur - Rúa Luís Braille, 40 - 36003 Pontevedra

E-mail: info@igadi.gal

www.fundacionplacidocastro.com






