
.RAMIRO ILLA COUTO 

"SE SER CATOLICO 
FOSE INCOMPATIBEL 
CO GALEGUISMO, 
DEIXARIA O 

~ ~CATOLICISMO" e ~ 

----~~~~~~~~~;......J ~ 
Un intre da intervención de Osorio Tafall. Os presid~ntes da Xunta e do Parlamento, á dereita, conversando_ 

.· As comemoracións oficiais coa 
política . actual. como 'fondo 

·~ ... 
Tres poden considerarse que. fómn a_s celebracións 
oficiais do plebiscito estatutário de 1936: a ·da 
Universidade Galega na Fac_uldade de História a 
declaración i_n?titucional no Pa~lám~nto galeg¿ e o 
acto de Medicina programado tamen po·la cámara 
autónoma. A primeira estivo marcada polo recordo, · 
as outras duas pola senténcia do Tribunal 
Constitucional sobre a Lei de Nórmalización 
Lingüística, .e poló período posteleitóral. 

A celebración do cincuentená
rio da aprobación do Referen
do do 36 non seria a mesma se 
o Tribunal Constitucional non 
fallase en contra da Lei de Nor
malización Lingüistica; Fernan
dez Albor aproveitou o seu dis
curso na Faculdade de Medici- · 
na, no mesmo lugar no que 
cincuenta anos antes a asam
blea de Compostela lle dera o 
seu_ parabén ao Estatuto, para 
reclamar o deber de coñecer e 
de usar o idioma ga_lego.' · 

Ao seu lado· estaba sentado 
Gárcía Sabeft, delegado do Go
berno en Galiza, Presidente da 
Real Academiá Gallega, pro
motor do · citado ·recurso e 
home que está situado na rnes
ma _corda política que o Presi
dente da Xunta. · 

Esta réferéncia . só foi aplau
dida por dous membros da 
mesa presidencial: Enrique 
Marfany, do POP, presidente da 
Deputacion de A Coruña, e por 
Carlos Pajares, Reitor da Uni
versid.ade. García Sabell que
douse de pedra, Barreiro nen 
se imutou. e Pérez Vidal puña 
cara de neno traveso. Ossorio 
!afall parecia non saber de·que 
1a; o Gobernador Civil, ·lglesias 
Corral. e o Alcalde de Santiago 
ql!e~áronse impe.rtérritos. O 
publico apla~sou maioritaria-
inente. · 

(Facer aqui un inciso para di
cer que a Comis.ión organiza
dora deste acto tiña previs~o 
que na presidéncia estivesen o 
Presidente do Parlamento, o 
Reitor da Universidade, e o Al
calde de Santiago, o Deputado 
Iglesias Corral e Ossorio T~fall. 

Os demais acolléron_se ao pro
tocolo e impuxeron. a sua lei 
para sentarse no estrado. Hou
bo os seus máis e os seus me
nos. Dicer tamén que foi preci
samente .o PSOE quen presio
nou para que viñese Osario Ta
fall.t" 
O presidente daquela asam
blea histórica, Bibiano Fernán
dez-Ossorio Tafall aprendeu 
pronto a lección. Cando che
gou a Labacolla er;isqlzou aqu~I 
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· estuto e fixo comparanzas ·co 
de· hoxe. Despois o ·seu discur
so e· as suas declaracións esti
v~ron tinxidos por un canto in
ternacionalista e atlantista, así 
como de unidade entre todos 
·(moi na liña das dectaracións 
sociali~tas). Arrancou, iso si, 
aplausos en Medicina cando 
pediu unha maior atención e ir
manamento con Po~ugal. 

· Neste acto, ao que faltaron 
os Alcaldes de A Coruña, Vigo, 
Lugo, Ourense e Ferrol, asi 
como da maioria das vilas de 
Galiza, proba do interés que 
despertou e da vontade política 

: de darlle un verdadeiro alcanc 
· .fara da simples comemoración 

oportunista, o Presidente do 
Parlamento, Tomás Pérez Vi
dal, pron~nciou un discurso 
distinto do que pronunciara no · 
Parlamento como declaración 
institucional. Aqui, ·fixo unha 
evocación histórica, e até un 

. canto aos que tornaron posíbel 
·aquela vitóri~ do pavo galego, 
en con.sonáncia coa decoración 
dun· local que -flanqueban dous 
retratos de Castelao e Bóveda 
feitos por Maside. ~n Fonseca 
merQullouse na política actual, 
e ate hai quen qt:1er ver nel as 
liñas programáticas do que 
será o novo partido. propiciado 
_por Barreiro .. Hai neste discurso 
un párrafo significativo e duro: 
"A autonomía política · da na
ción galega acaba de comezar 
e Q estatuto de autonomía non 
está aplicado máis que parcial
mente; permitindo un grau de 
autogoberno ainda non atinxi
do. Opróprio Estatuto de auto
nomía, continuador daquel 
aprobado durante o período re
publicano, permite afondar ain
da máis nas suas posibilidades ~ 
para axeitalo ás [!re/as de auto
goberno do noso povo ". 

Néste párrafo, declaración 
institucior:ial,-po"de verse tamén 
outra. constante desta celebra
ción, a equiparación cto Estatu
to de hoxe co do 1936. 

Mentres se celebran estes ac
tos, e no interin, membros do 
PSG-EG protestaban "á ameri

-' ·cana", contra o faUo •do Tribu-

nal Constitucional. 
A .saída de Medicina os be

rros máis escoitados foron: 
"García Sabell dimisión", 
"Tontolin ~Antblin Sánchez] a 
Madrid", "Laxe a Madrid". 

A estes actos non asistiu o 
parlamentário do BNG Xosé 
Manuel Beiras "porque non po
demos misturamos cos inimi-

Outros actos: 
á lembranza da 
Faculdade de 

· História. 
Na Faculdade de História ce~e
brouse un acto organizado 

. polo reitorado. Con el tratouse 
de pór de relevo a importáncia ' 
da Universidade no proceso es
tatutário da Segunda_ Repúbli
ca, segundo mesmamente 
puxo en evidéncia o reitor Car
IC?s Pajares na sua disertación, 
citando ao Seminário de Estu
dos Galegas e a membros do 
estamento académico como 
Carballo Calero e Luís Tobío, 
que foron quen redactaron o 
primeiro borrador do Estatuto. 

Nas disertacións, Xosé Ra
món Barreiro estivo científico, 
Luís Tobío poético, Carballo 
Calero1 evocativo-emocional. 
Os tres completaron maxistral
mente diante de médio cento 
de galeguistas, a meirande par
te dos "históricos", un cadro 
de arelas colectivas no que os 
dous últimos participaron di
r~~tamente na sua configura
c1or.i. 

No ar boiaba o artículo pri-. 
meiro do borrador do Estatuto 

_ elaborado por Carballo e To
bío: "Galiza é un estado libre 
dentro da República Federal 
Española". Esa era a créncia e 
a ilusión que alimentaba aos 
galeguistas ~egundo estes or
febres da plasmación da vonta- . 
de popular. 

Tamén os galeguistas da 
Fundación Cast~lao tiveron un 
acto en Bonaval,. e unha ofe
renda floral. 

En Trasalba, na entrega 
anual do prémio da Fundación 
'Otero Pedrayo, --estivo presente 
a ~omemoración plebiscitaria. 
As1, o galardonado> Valentin 
Paz Andrade, afirmou 
que"quedaba moito camiño 
por percorrer" e que "esta au
tonomía descafeinada que se 
nos outorgou non é máis que 
unha etapa qae ternos que su
perar facendo desta terra unha 
terra· con autogoberno pleno, e 
non con gobernos mediafiza
dos ". ·- •( A EYRE 

Ramiro llla Cauto recebeu nestes dias pasados 
se instituiron con motivo do centenári o do seu 
representante dun galeguismo que é mais imp 
Ramiro llla Cauto non deixa de ser un descañe 
segue talando co ánimo encendido de toda aq 
fanada pala sublevación fascista do 36, cando 
política nas forzas próprias e o galegu ismo polí 
máis esplendor. 
Vive en Vigo, e conversamos con 
el nunha fermosa habitación ba
ñada polo solpor da ria, desbu
llando lentamente as ideas que 
acuden á . memória coas cues
tións que lle plantexamos. Emi
grante económico nos primeiros 
anos da vida "fun chamado por 
un parente para traballar e ao 
tempo estud1ei na escala de co
mércio. No 1916, formei parte da 
"Asociación Cultural Terra", un 
pouco facendo o paralelismo 
coas recén fundadas en Galiza 
"lrmandades da Fa/a ", e un dos 
compañeiros de directiva foi Ro
dolfo Prada" . Voltou no 1947 
para facer o servício militar e ali 
continuou a sua xa definitiva vin
culación co galeguismo "coñecin 
a xa¡me Ouintanilla, socialista 
encadrado na "lrmandade Nazo
nalista Galega" (ING), viria sen
do, nunha Galiza independente 
Uf) socialista galego. Na ING tra~ 
te1 a Castelao, a Risco, a Cuevi
llas, a Vilar Ponte. Asistin a todas 
asambleas que se celebraron até 
o 1923 en que voltei para a Ar
xentina". 

A Sociedade 
Nacionalista Pondal 

za, "cheguei a véspera da Asam
blea Constituinte do Partido Ga
leguista, á que asistin, pero xa 
non fun fundador do partido en 
tanto que ese era un proceso que 
viña de atrás" 

O PG, Alvaro 
das Casas, 
a lrmandade 
Ramiro llla Couto ten un conceito 
moi claro da filosofía que anima
ba ao Partido Galeguista, "for
mábamos un bloca homexéneo 
até as eleicións do 1936. Daquela 
marchouse unha pouqui ña xen
te, ao írense aos comicios coa 
Frente Popular. Otero, que era 
católico, quedouse, e eu tamén o 
era e non marchei. Ser cató lico 
non é ser carca e a min se o cato· 
licismo me proíbise ser galeguis· 
ta pois teria que deixar de ser ca
tólico -e fai un xesto de inevita
bilidade- pero ese non era o 
problema." 

Desde a sua posición política 
denominada en moitos estudos 
como arredista, coñeceu e tratou 
a Alvaro das Casas, unha das fi· 
guras do galeguismo históri_c,o 
máis falta dun estudo polo m1u· 

De volta á ciqade do Plata Rami- do, "Alvaro deuse a coñecer 
ro llla Couto leva no peito o en- como arredista co gallo dunha 
cargo de Risco de organizar a Asamblea que se ce lebrou en 
.ING en Arxentina e UruQuai. En Barcelona e que se chamou da 
Buenos Aires funda a revista "Te- Triple Alianza, despois de ter, es· 
rra", da que só saen 6 números tado aquí bascos e cata l a n~. 
"porque incluin toda a publicida~ Aquela reunión catalizou a_ sub1-
de tamén eh galego e non lles , da de Primo de Rivera. Alvaro 
gostou nada aos anunciantes chegou dicinclo, daquel~ reu: 
que indignados, non nos paga~ nión, que viña de se s~cud1r ~,P1° · ron", a primeira .revista monofín- de Castela. No 1932 cnou os U· . 
gue en galego feitá alén do noso treyas" e fixo un bon labor _que 
país, truncábase por falta de car- contou sempre coa simpat1a e 
tos. O vacío que se criou deu lu- mesmo a axuda do galeguisrno 
gar ?, vári.os ensaios organizati- no que el estaba encaarado e c~-
vos e da1 borobollou a "Socie- xas decisións sempre respetoµ · 
dade Nacionalista Pondal" que ¡ 
cobrou pulo entre a mocedade O galeguismo conseguira ag u· 
galega. Fundouse a revista "A . tinar, arredor dun espíntot~~'d~~ 
fouce", e asumiuse un carácter de amor a Gal iza, a x_en . 5 
nacionalista-radical" procedéncias e as .19eolo~~~e 

. · · _ _ máis dispares, e !11antinan e a-
Coñeceu naquel período a Ma- eles un senso de 1rmandade, c~os 

nuel António, ·con quen mantiña se relixioso, "era tal que at~ tra-
periódicas conversas e recollia as axudábamos para co)1,selu '~erna 
novas. do país. Manuel Antór:iio ballo,· e é unha re~ac1on r1a man· 
era piloto dunha compañia ho- que se estende ate ho?<~·. r ne-
landesa e arr)baba cada tres me- da~e, tolerár:icia, resp~ito e~! re· 
ses a Arxentma. Pouco .desJ)ois, ros1dade serian as d1v1sas qto" 
c;i fins ·do 1931, voltou p,af é;t Gali-.. , ·~vmirian o noso pensan:ien ; 
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s medallas Castelao que 
to. Xenu íno 
que a própria bioloxia, 
seus noventa anos, 

a histórica brutalmente 
agramaba a e~peranza 
ba no seu momento de 

Esa espiri tualidade comun, que 
só se tronzou politicamente can
do o episódio da Direita ga_le
guista, é expl!cada por Ram1r~ 
llla Couto, " ha1 sempre un cam1-
ño comun e único. O que sucede 
é que hai xentes que se quedan 
en diferentes estádios e etapas. 

A un chégalle unha autonomía 
administrativa, outro quer máis 
fondura e outro desexa unha Ga
liza independente. Nese último 
caso a porta de saída vai ser a 
mesma para todos e o camiño, 
daauela, hai que percorrelo xun
tos1' 

Castelao e Bóveda 
As duas f iguras paradigmáticas 
do galegµismo seguen sendo Da
niel Castelao e Alexandre Bóve
da. Na memória dos que com
partiron aquel excepcional perío
do da nosa história están forte
mente chantados, con respeito e 
admiración; " non podo talar de 
B~veda. nada que non se tiña 
d1to. Fo1 quen en realidade leva
ba o PG. Era economista e facia 
un labor formidábel. Mesmo 
lembro, como anédota do seu 
m~ito facer, que me pediu un ar
qu1vo que eu levaba de empre- · 
s.~s galegas, das dotacións que 
tman, das necesidades. Pediuno 
porque dicia que se viña a auto
nomia habia que estar prepara
dos: Era moi respetado e un or
ganizador estraordinário. Tratei
no intensamente porque andá
mos xuntc:>s 111o!to tempo, no co
che, daqu1 para alá. El conseguia · 
o.que lle daba a gana porque pe
d1a as cousas case cunha cara 
Nque non habia quen se negara. 

as reun ións nas que el estaba 
non pasaban cinco minutos sen 
q~e quen falasen se dirixiran a el 
e ryo.n ao público. Facíalle moita 
gracia, ·era un tipo fqrmidábel". 

"Pe Castelao pódense dicer 
mp1tas cousas ... Era o máis disci
plinado do Partido. Levábaselle a 
onde se queria e Bóveda tíña.lle 
prep~rados xa. os itinerários para 
os f1ry~ de semana, cos mitins 
~ue tm~ ,que dar e todo. Cando 

as ele1c1ons do 1933 non saiu 
est

1
ába encantado de non ter que 

votar a Madrid, e· ceamos xuntos 
para celebralo; pero iso non qui
ta que non aceitase . de.spois, e 

pisto/a. e ·ao· que se acerque a vós 
pegar/le un tiro, _e non pode ser · 
doutra maneira ". Pero foron, e 
cando saian no barco un dos que 
ia dentro denunciounos, era fala
nxista, e colléronos e matáronos. 

- Eran uns muchachos ... teño un 
cadro pintado por un dE!les. o 

. Manolo, qué mentres estivo na 
casa pintou algo .. 

Eu libreime da cadea, pasei 
tres meses nela en Verin, por 
unha série de casualidades, pero 
vin como morria moita xente 
presa comi90. Paseaban xentes 
todas as no1tes, algo de espanto. 
Viñan de Ponferrada os falanxis

. tas e os de Verin ian facer o seu 
"labor" a Ponferrada, para que 
non os coñecesen. Entrabanse vi
vos e saian mortos da cadea. As 
xentes que estaba a·t raballar no 
ferrocarril chegaba p~ra conde
nalos con que tivesen o carné do 
sindicato. Era tremendo . . 

· Sain para Portugal e fun para 
. Fráncia, e estando na fronteira fi
. xen servícios de comércio e éan-. 

do me tocou irá frente fun, pero 
. xa moi pouco tempo porque re

matou a guerra. Como estaba 
documentado como. refuxiado 
quedei ~n Fráncia. As sociedades. 
Hispanas Confederad¡¿is -que 
orga_nizaban a situación dos r~f~
xiados- prepararon unha sene 
de viaxes a América. Ali estaba 
-castelao facendo propaganda 
para conseguir diñeiro para axu
dar· aos refuxiados e el deu o 
meu nome para que fose delega
do nas Sociedades Hispanas 
Confederadas era agrupacións 
de. todos os partidos en Paris, 

· asociacións de· traballadores, ... 
Fixeron un labor formidábel, e 
sacaron en vários barcos máis de 
dous mil refuxiados desde os 
campo~ de concentración ·para 
America. 

Eu marchei para América can
do · estalou a 11 Guerra Mundial. 
Non quedou nenaun ga legui~ta, 
e o que quedou fo1 porqt,1e qu1xo, 
por exemplo Ramón de Valen
zuela. Mandáronnos - o diñeiro 
desde New York e desde Buenos 
Ai res para organizar as viaxes, 
foi un labor formidábel. Todo o 
mundo daba diñeiro e al~un que 
era de direitas estaba do1do, pois 
dicia que para p(opaganda non 
daba pero si para ese labor. 

Despois estiven en México e 
fundamos o grupo "Saudade", 
que tamén editaba unha revista 
con ese nome ali. Máis tarde 
afravés dun vello coñecido que 
reatopei casualment.e en Mexico, 
entre1 nos laboratórios . Roche. 

~ Como tiña a matriz en Montevi
ro ·-deo empecei ir ali, onde estaba -e Luís Tobío, que tamén traballaba 

c'.3 en Roche. Eu t iña unha rota por 
e Venezuela e Colómbia. 
ro 
X ... ._ ........ ~.:....:....;._~~_;_~~~~:;__~~--'---~~~~-:-___;;....:;.___;~~~~~~_. Regresei a-Galiza no 1956. Xa 

non tiven problemas porque e!1 
Colombia estaba moi ben consi
derado, mesmo ámistado co pró
prio. presidente Eduardo Santos. 
Todo fora conseguido através do 

convencido, que ti ña que voltar 
ao Parlamento. Era dunha vonta
de extraordinaria. Tanto ao es
creber como ao pintar. Baixaba 
ao café cunha risca de verbas 
para consultar e comentar -es
taba a escreber " Os dous de 
sempre"- e poder atopar a. máis 
asisada. E para debuxar igual. 
Lembras o debuxo final de "Ga/i
cia Mártir" os nenos sós co pior
no ao fondo? ; palas fendas do 
canastro pasa a luz, é a subtilida
de para amostrar que está va
cio ! l. Coñecíao desde- que os 
dous éramos estudantes en 
Compostela, ainda que el lévame 
dez anos." 

O estatuto; 
o separatismo 
A entrega da medalla Ca~t~lao a 
Ramiro llla Couto conc1d1u co 
cincuentenário da ratificación po
pular do Estatuto, e el non ~é 
mostra moi de acordo cos para
lelismos que se fan en.tre os dous 
textos, o de onte e o de hoxe. 

"As diferéncias dos galeguis
tas a respeito do Estatuto era mí
nimas como se demostrou no 
plebiscito, pois a división e~tr~ 
galeguismo de esqu~rdas e d1re1-
tas era mínima. Pero o Estatuto 
do 36 era moito mellar que este, 
non son comparáqeis. Que· tace
mos aqui?: congreso de deputa
dos. autonomistas, congreso de 
deputados provinciais, 4 diputa
cións, catro gob~rnadori;:s,. un 
delegado, ... todo 1so supnm1ase 

daquela, é unha toléria, pota mis-
tura e polo gasto. . 

A miña idea seria que Galiza 
fose independente, pero atopo 
moi ben unha federación espa
ñola, europea, pois os países pe
quenos teñen dificuladades por 
si sós. Teria que .facerse un Esta
do pero con todas as liberdades 
para os seus compoñentes, en 
1gualdade de condicións. Non se 
pode permitir que se cerr~n es~a
leiros sen consultar con ninguen, 
tendo.ademais traballo, e que os 
lev~n para a Anda lucia ... " 

Ao fio destas aJirmacións per
guntámoslle sobre aquela pan
tasma que tanto espaventaban 
nos mitins: o separatismo. "Os 
galeguistas pensábamos en co
mun sobre iso. Se .estando como 
estamos non hai solución pots 
non hai máis remedio que irá in
dependéncia. E se talábamos de 
separatismo era porque nos esta
ban atacando sempre con isa. E· 
Castelao tiña unha frase que non 
se di por aí-adiante, que era "non 

. haber.ia separatistas senón hou- · 
bese separadores". Porque o fei
to de que cheguen aquí e che sa
queí) os estaleiros, i~~o e o outro, 
iso e unha separac1on. Castelao 
dicíao, ·non somos separatistas 
na medida en que vostedes non 
nos q.ueiran separar. 

A guerra, 
o exilio 
A narración da .brutalidade so-

brecolle a pouco que ~n se dete-. 
ña en cantas esperanzas foron 
dar ás gáveas e aos paredóns de 
Galiza. 

"A xeración nosa foi un ha des
grácia nese senso. Se tardan_ ci~
co anos Galiza estaba desconec1-
da da maneira que estaba a xen
te. Cada vez que o lembro ... " 

A guerra. para Ramiro Jlla COl.~
to, foi cadea, exílio e tantos ami
gos e compañeiros - irmáns
mortos e ol_la_dos morrer. 

"A peripécia na guerra consis
tiu esencialmente en salvar o pe
lexo. Tiña unha casa en García 
Barbón na que xá non ia durmir, . 
cando empezou o Moviment<?, 
pois un procuraba que non o vi
sen para que non lle l?otasen 
man. A min déronme a idea de 
por un tabuón de albañileria para 
facer como que estaba en obras, 
como estivo a actividade laboral 

. parada. u_ns dias por t<?do aqui~o 
non despertaba ·sospe1tas. Et! 1a 
durmir ali ás vecés; cando venen 
os curmáns de Castelao, véxoos 
como duas ovellas, os dous per
seguidos de má maneira, eles 
que eran dous anxos, dous infeli
ces de Deus e leveinos para casa. 
Cando me detiveron a min en 
-Ourense, querendo pasar para 
Portugal, eu dixéralles. que no.n 
se moveran da casa po1s oferece
ranlles un barco e eu recomendá
ralles q·ue non o fixeran, "a vós 
pásavos o que a min, q'!e so,des . 

· incapaces de matar a nmguen e 
se ides ir -aí tedes que Je.var un ha 

- Dr. Trías -o pai de Trías Far
gas- que era u':' ,médico ~mi
nente. Con el rev1v1mos a Tnp,le 
Alianza, e firmámos a delegac1on 
de Galeuzca. Eu por Galiza, o Dr. 
Trías por Cataluña e un tal Abris
queta por Euzkadi, que despois 
foi para a Sociedade das Na
cións, e xuntábamonos todos os 
sábados. Asi foi. - Ainda, -regre
sando ao princípio, RarT'!iro . llla 
Couto lembra os seus pnme1ros 
pasos rio galeguismo, a sua ini
ciación por contraste. 

"Nascin no galeguismo porque 
na miña época os rapaces non 
poqían talar galeao porque esté!
ba mal visto. Estabamos subscri
tos a un xornal, en Compostela 
onde viviamos, que regalou aos 
subscritores unha novela "O 
niño de pombas", de López Fe
rreiro, e fíxome moita gracia cos 
meus nove anos. A min non me -
proibian fala~ galego pero dicia!1 
que os que o falal)an eran os n
llotes. Habia un rapaz viciño que 

-eando pas~ba':l os pais e ~sté!~ª 
comigo sa1a disparado, e a mina 
pergunta de porque fuxia,_ dicía
me "e que os meus P_ats non 
queren que ande contigo ; por 
que; por que fa/asga/ego". 

· Galiza como motor. Asi é a 
vida de Ramiro rna Couto, que 
pasea dia a dia, co seu caxato, a 
sua firmeza e amor, as ruas de 
Vi~o co corpo cheo de convic
cfons. - • XAN CARBALLA 
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