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.Na madrugada do 19 de Maio morria nun
hospital de Vigo Valentin Paz Andra.de,
aqueixado desde hai meses dunha
enfermedade que otiña alonxado de toda
activida .pública. Unha das figuras da Galiza
máis representativas do século morria con

deixa tras de si un ronsel profundo de· .
Paz Andrade.
· traballo e-entrega ao país, que os anos e os
intelectual, empresário, c·riador literário,
coñecedor de primeira man, como analista historiadores.serán quen de varorar na·sua
xusta .medida. A entrevista que agora
e como.protagonista, dos .sucesos políticos
da· Gali.za en todo este século, Paz Andrade
publicamos foi realizada imediatamente
· antes do agravamento da sua enfermidade.

Derradéira entrevista antes do agravamento da sua e_
nfermedade

VALENTIN- PAZ ANDRADE
UN CORAZON SEN SOSPEITA
'
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dun dos primeiros
libros de Valentin Paz Andrade
serve como imaxe de marca
para ·o xornalista e o político:
Galicia como tarefa. O país
como proxecto comun en
explicamos o proceso de xesta·

cton do diírio ªGalicia.7

Ell)pecei facendo xornalismo moi cedo,
po1s xa cuns amigos cos que estudaba en
Pontevedra, estando no sexto ano saca. mos. un" semanário que se titulaba ',,Alma
Galaica ,_estimulados por un home que
era administrador dun outro xornal que se
chal)laba. "La Correspondencia Gallega".
A9uilo fo1 unha aventura de mocidade que
so durou uns meses. De todas as maneiras, despois do servício militar, que, fixen
como soldado de cuota, veu a catástrofe
de Annual e mobilizáronnos vários reemprazos e mandáronnos P,-ara Africa. Saimos
fiun barco de Vigo, .o· ' Guillén Sorolla", e
f
unha despedida espectacular,
que non se esquece nunca.
En Afnca empecei a facer unhas crónicas
,que mandaba a HEI Noroeste" de A Coruoc9rri_a istQ

de siléncio e ditadura. Valentin
comerciais. Un país como
liberdade e como desafio dos
proxecto de progreso que está Paz Andrade fai memória do tempos é o que alenta nas
Galicia sesenta anos despois
páxinas do diario Galicia (1922- - na fundación do Partido
de que desaparécese, desde a
1926), primeira experiéncia de Galeguista e na transición
perspectiva do xornalismo .
daquela vivéncia política
-xornalismo·ético, a contrafio
das cabec.eiras mercantis e
fundamental por riba dos anos - actual, e conta aspectos ·
á lrmandade da Fala, xa era amigo de Cas-

telao e estaba preocupado por esa idea política que foi a única idea orixinal que naqueles anos meus empezou a circular a imporse. Mandei esas crónicas nun tempo en
que todo o mundo que podia, máis ou me- ·
nos habilmente, buscaba a maneira .de virse .para a Península.
NÓs conseg.uimos partir e pasei unha
tempada en Cartaxena, desde onde, despois dun permiso, collimos un tren para
Madrid, onde eu nunca estivera. Cando
chegamos collimos os xornais e o ABC
traía en titulares bastantes grandes "Todos
los ·permisos de los soldados de Africa re:
vocados. Deben ·presentarse inmediatamente... ". Non fixen caso e víñenme para
. Pontevedra, con Cabanillas que me visitara
na pensión e acompañoume a facer vári.as
visitas na capital. .
.
_
-ªº PQL!.C9

TEr.105 UNHA
AUTONOMIA
MEDIA
_ JlZADA. E UNHA
A'U I'
DE
COEXISTÉNCIA CQ

CENTRALISMO·
A NENGUN
NACIONA'
LLE
·
Lfi111'1\
PODE

I'\

unha citación para se presentar en Vigo e dacción do periódico apresentáronme a un
regresar a Afrita. Oxefe militar era Viondi, . home que era consul de Chile na Coruña e
un concuñado de Castelao, quen nos mantiña o propósito de fundar un xornal en
do'u para A Coruña, "que vos califiquen en
Vigo. Alí nos vimos na sala de redacción,
Coruña por se estades ou non aptos para
na que habia unha caricatura de Castelao
voltar alá". Na Coruña houbo un médico
en forma de mural, esa onde pon ao demo
que, supoño que por simpatia persoal,
cunha lupa ollando e perguntando "Este é
pois era un home máis ben duro, me axuo mundo que fixo Deus!" ... Son detalles
( - dou. Polas crónicas que
no "Nointeresantes de galeguismo prematuro.
roeste"
certas simpatias difuO caso era que aquel cónsul tiña poucos
sas e unha delas debia ser a deste home,
cartos, non creo que
a 50.000 pe.Búa Carou, cun certo sentiniento galeguissetas, e nun princípio puxenme de acordo
ta -era amigo de Vilar Ponte. Estaba especon el. Falei co meu tio, Xoán Bautista An/
·rando ditame definitivo, pois o inicial era
drade, con Cástelao e con Lousada Diéde "corazón sospechoso , o qüe indicaba
guez. "Que vos parece esta oportunidaun período de observación de duas ou tres
de?". A min pare9íame unha posibi!idade
semanas. Vilar Ponte e García Acuña -dacoa que non contabamos e que hab1a que
quela director de "El Noroeste"- que pu.e eles
de
Ví.. blicou vários libros e tiña un ha cultura amnenme a Vigo, fale1 con Lustres R1vas, que
__ •
estupepdamente, visitá- , , ,era redactor de "La Concordia" e estaba
no Hospital.-Estando
(pasa á páxina seguinte)
----ronme
---------- - despois
---- na- re--....
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descoñecidos do nacionalismo
durante os anos da posguerra,
como, por exemplo, a atitude
de Castelao en relación á
desaparición do Partido
Galeguista.
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(verf da páxina anterior)

·
chamar metinme no Café Regina, que era
moi ·mal pagado ainda que era un grande
moi dos políticos e escritores gal:gos. E.nxornalista. Reunímonos co promotor no
tro e levántanse dous berrando' Valentm,
Hotel Continental e comezamos a perfilar
Valentin!!" Eran amipos me'us: Pepe Pala-·
.a empresa. Plantexouse o do título,e dixen
cios ' irmán do arquitecto, e o Conde de
o de "Atlántico". Castelao asentiu e tamén
Castelo. "Que che pasa home?", perguntaos outros, pero o Cbil.e·non dicia nada e· ron. "Que me vai pasar, ·que me sus¡end_eperguntámoslle: :.4. mm paréceme ben,
(On o periódico e non sei
(acer. dmpero... permitiríame
que eu
me os dous a un tempo 1so arranxamoscomo chileno... son do Pac1f1co . Todos
cho nós e agora mesmo". Botamos a anunanimemente decidimos que non valia .a
dar por Alcalá e eu ia sen
gue peneroposta e·como levaba na recámara o de
sar, pero deixeime ir..
a Goberna'Galicia" propúxeno e ficou.
.
ción por unha escale1ra hum1da de pedra,
Puxémonos a traballar coa .meta de sair
e chegamos ao antedespacho do Ministro,
o 25 de Xullo, o dia de Galicia. El tiña un
que era Martínez Anido. Saiu un secretário
compromiso verbal . con outra. persona
e.dixéronlle "mira, vimos a ver a Don Separa dirixir o
pois el! non tina os 23
veriano porque a este amigo noso o goberanos que se precisaban .legalmente. Era un
nador de Pontevedra, que debe ser un bárlicenciado en Direito que non era galega, e
baro, !J4JSpendeulle o periódico... que é
era un
extraño
xornal._0 cas,o
noso". Eu non saía do meu asombro. -Ené que uns d1as antes da sa1da o senor Catramos no despacho do Ministro e eu caladiz ·Vargas, o propietário, chamoume e_ .do coma un peto. Sen dicer naqa
mostroume o artigo de fondo que entregaAnido·empezou a marcar no telefono e pora,
'o
.º director.
ñeno co Gobernador: Oiga Gobernador, xa
llino lino e surx1u a pnmeira batalla. 01sei gue suspendeu a publicación dun pexenlÍe: "eu ou fago un xornal liberal, inderiód1co... dé contraorde apora mesmo".
pen.dente e galeguista ou non
Colga e
a cuestion.
pois se o xornal nqn ven serVlr ao pa1s
volta. Verdade1ramente eran causas mcn- ·
· dunha tñaneira total eu non me meto nesta
beis.
·
.
aventura e tampouco· os amigos que eu-_
E cal era a· atitude do EPG a respeito
aporto" (Vilar Ponter Castelao, ... ) "que sudesa crise? .
·
paño que me seguirán". Deume a razón e ·
o EPG estaba coa ditadura, pésie a _que
díxome que es.e artigo non iría e ofereceu- . era xa de Portela e
podía
nada.
me facelo a min. Elaboreino cunha expresa · Pártela parece que tma
de falar
profisión fe .galeguista, ser
. comigo para comprar el o penod1co.
dente, de v1r lo1tar contrá a mcomprens1on
En troques, cando
a
en
que se tina coa Galiza, o caciqüismo que
efeito, chegou a campana do pnme1ro Esaominaba ... 9 proposto
director
tatuto efíxoa el. Fun
eu. quen
tiu, claro, .Cad1z Vargas d1xome
tina
dirixiu 0 asunto, facendo as ed1tona1s e
que sel o eu a pasei a Lustres.Rivas a redac- . todo 0 demais.
ou tres dias veu Basílio Alvarez
desde Ourense para felicitarnos; entrou
dando voces na redacción e abra_zándonos
a· todos e a causa foi bastante ben para
aquel tempo, para ser as postrimeiras daquel tempo de monarquia, liberal máis ou .
menos. Sobre 0 .13 de Setembro do ano
·
t
1 • • d "G r
en ramos no ca vano 0
icia ', ou sexa que case non tivemos nen un
ano de liberdade. Veu a ditadura, chamáronme ao gooerno militar, ameazándome
o xeneral con que se seguia criticando a
,t. d d't1 d "acabarían éomigo"
11
po ica
ura
·
lso quer dicer que na Galiza, o "Galicia"
era o único xornal non só máis á esquerda,
senón probabelmente o único de inspiración galeguista no meio de xornais comer·
ciais...
Claro, claro .. Eran xornais comerciais, o
"Faro", a "Voz de Galicia", que se parecía
moito ao "Faro", que era arcaico, e daquela o contraste era·moi aberto.
O caso é que na primeira embestida puxéronme duas multas de 250 pesetas cada
unha ou arresto substitutório de quince
dias. Tiven que sacrificarme á popularidade do periódico e optei por nón pagar e ir
á cadea. Tiña un prazo de 48 horas para
saldar as multas. Visitei en Pontevedra .aos
meus familiares para comunicarlle a miña
decisión. Estiven cun meu tio, que foi quen
me predicou.máis rebeldía, e nun momento colleu o
para pagarme as multas
e díxenlle "era boa, que fa/ase de rebeldía
·e agora col/ese os cartas". Ao dia seguinte,
non sei como corren as causas, que se en. cheu a ruado Príncipe de.xente á hora que
tiña que ingresar na prisión. Algunha que
choraba, que non me CQñecia de nada, empecei a receber ramos de flores, visitas,...
algo extraordinario até o ponto de gue pa. sou o seguinte: "El Pueblo Gallego' !EPG)
estaba claramente contra a miña atitude, e
de redactor xefe estaba Paco Luís Bernár'dez. Ao dia se9uinte· de entrar eu na cadea
tirou unha folhña dicindo "como galeguista e xornalista estou solidarizado coa atitude de Paz Andrade e expréso a miña sim. patia... e desde este momento renúncio a·
ser redactor do EPG". Foi ·meterse na cadea com·igo até que o botaron pola noite.
. O director de EPG era Fernández Mato, e
era redactor xefe meu Blanco Torres, pois
Lustres Rivas marchara para Buenos Aires
coa Axéncia Reboredo. Houbo un lio entre
eles dous, mandáronse os padriños e con- '
certaron un duelo ... que· ainda os había!!
Todo aquilo naque! Vigo pequeno armaba
unhas tremolinas de medo e feria moito a
imaxinación popular,_ e non sei como -un
dos padriños era Arbones, un médico que
foi deputado socialista na República e ó fusilaron no 36 pero b duelo non se celebrou.
Entre as mostras solidárias estivo a dos
colaboradores dos tranvías,. que se empeñaron en pagar as multas e iniciaron unha
subscrición a denéntirrios que lle pedían
a cada pasaxeiro, pero díxenlles que non
mas trouxesen até 0 derradeiro dia, e despois entregámosllas ao director da prisión
para cobrir as necesidades dos· presos.
Este foi o primeiro espisódio do "Galicía", da sua persecución, o primeiro resonante e de ·certa
popular. Andando o tempo veu un Gobernador a Pontevedra, Rodríguez Villamil, que empezou
a perseguirnos e que un bon dia ditou
unha suspensión indefinida. Cando chegou o ofício.coa decisión eu fiquei deseancertado. Non se me ocorreu nada mellor
que marchar a Madrid. Era Decembro, e
cun fria de medo. Sen sa'ber.a que porta
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"Galicia" no seu momento foi todo un
acontecimento, mesmo no
gráfi·

co...

·

A xente acostumouse a· ler un periódico
independente. Aqui habia o precedente do
"Sol" de Madrid, que saira 4 ou 5 anos antes e ch ego u a ser quizá omellor periódico
de.Europa. Cando saiu "Galician houbo ta· mén urí episódio. Ao dono convencérano
para que a axéhcia en Madrid fose Mencheta. A mesma que tiña o "Faro".. Era
unha axéncia anacrónica. Cando me decatei dixen nue precisábamos unha fonte de
información máis áxil, niáis actual, máis vibrante e metida no país e tiña que ser "Febus", que era a do "Sol": Manuel Aznar,
Fé.lix Lorenzo, Vicente Saracho, Valentin
Laiseca ... case todos bascas, e que facian
moi ben as causas. Ate aquel momento colaboraba con eles Castelao que se incorporou ao "Galicia".
.
Hai tres elementos na composición dun
periódico diário que coido son f11ndamen·
tais. Un é o editorial. Pen"so que un diário
que renúncia a el, renúncia á maior potencialidade de opinión que está implícita na
publicación dun periódico. Oeditorial cumpre unha misión da que a xente non se dá
conta: suministrar a opinión que sobre os
sucesQs políticos pode soster por canta
própria o resto do dia. Hai aí unha espécie ·
de economia do pensaF que serve aos que
non soen pensar, que son, desgraciadamente, mo1tos. Cando se acostuman á literatura dun xornalista rematan por pensar
coma el, e iso é moito mellar que non pensar nada, porque se o xorrialista ten critério, e sabe o seu ofício e ten altura sempre
lle infundirá ideas progresivas, liberais e
de acordo coa índole do xornal.
Outra característica é a caricatura. A caricatura é un latigazo, algo de moito efeito
gue debe ter un xornal sempre, e que o
, Galicia" tiña en portada. A caricatura de
Castelao xa lle daba ao periódico un nível
extraordinário.
.
Unha terceira condición debe ser un arti· go humorístico. Cómpre que o teña na primeira ou noutra -nós pensábamos na -primeira p·orque era planas moi grandes. Hai
unha anédota a respeito disto. Ainda que
ás veces eu facia algunhas, pero sen ser
sección, mentres estivo.de reaactor-xefe foi o que máis durou nese posta- Roberto
Blanco Torres, el era o encargado. A censura moitas veces tacháballas. Lembrouse
de que fora seminarista e escrébeu un "Entre Paréntesis"
o título da sua sección- en latin. Ao dia seguinte un irmán
seu, que era cura de San Benito de Lores,
perto de. Sanxenxo, busco ume un ha mañá
e díxome, ºmira, non lle deixes escreber
en latín a Roberto porque está escañando
a língua do Lazio*,
Blanco Torres que firmaba Frai Roblan·
to ...

A

s veces si, efectivamente. ·Fusilárono,
ao igual que a Lustres Rivas. Aos dous redactores xefes matáronos.
Blanco Torres retárase con Fernández
Mato. Non era este un home do gileguismo7
. Fernández Mato parecía home non moi
firme nas ideas. Escrebia ben, ainda que
un poco retoricista. ·
Desde a altura ..i;:. Dit"adura de Primo de
ua

Rivera e da República vese a importíncia
que ten o xomalismo de Opinión, do editonal que.vostede filaba, pero resulta pouco
concebíbel que cincuenta anos despois os
xomais da Galiza non tivesen opinión

UN DIARlo·QUE
·RENÚNCIA AO
EDITORIAL
RENÚNCIA AMAIOR.
POTENCIAUDADE DE
OPINIÓN QUE ESTA
IMPÚCITA NA . ·
PUBLICACIÓN DUN
PERIÓDICO
'ESTASE FACENDO
UNHA INXUSTfclA NON
HOMENAXEANDO AOS
XORNAUSTAS QUE
.MORRERON
PREaSAMENTE
POR
BLANCO TORRES,
LUSTRES RIVAS,.
QUINtANILLA....
PENSOQUE·A
HISTóRIA HAI QUE
COÑECELA.
CANTO MAIS
OBXECTIVAMENTE
MELLOR
E OBXECllVIDADE
EMPEZA POR SER.
REAUDADE
A DISCREPANCIA DE
CASTE.LAO CO
GALEGUISMO DO
ÍNTERIOR ÉCERTA.
TEÑO UNHA CARTA
QUE LLE DIRIXIU
CASTELAO A PIÑEl.ÍO.
EN QUE LLE DI UNHAS
COUSAS TREMENDAS
O PARTIDO
GALEGUISTA NON
PUDO ACTUAR NA

CLANDESTIMDADE

PORQUE·A XENTE DO
GRUPO GAWIA NON
QUIXO

como sucede .hoxe, ainda que si teñan por
omjsión...
·
Ou a teñen ao xeito de cada un, pois son
libres de escollar e praticar. ·
·
uFaro" foi toda a vida un xornal sen opinión: Profisionalizaba a neutralidade, o desentenderse das causas, o .non exercer a
censura moral e política no senso nobre da
función. O caso da "Voz" non o coñezo de
tan aotigo porque antes líase moi pouco
en Pontevedra, pero ainda hoxe non ten
editoriais. Supoño que é porque non teñen
esa evidéncia que ternos outros de entender o xornalismo doutra maneira, supoñen
que hai tamén collida para esa posición
neutral, e a maioria d.os xornais galegas
encaixáronse nese modelo de non ser nunca tribuna de opinión. Periso que iso merma as oosibilidades de arraigo. A proba é
que o ,rThe Times", "El Sol", "El País", todos os grandes xornais fanse a base de
editoríais.
.
·Había_naquel tempo moitos periódicos
Aqui chegou haber "La Concordia" pola ·
tarde; "Faro", "El Pueblo Gallego" e "Galicia" pola mañá ... que é moito. Habia un semanário moi popular que se titulaba· "La
Ráfaga", que era dun tipo chamado O
Champa que cultivaba ·un xornalismo un
pouco inxurioso". A xente lia ao parecer
máis que hoxe.
, Pero parece incomprensíbel que hoxe
calquer opinión que disinta é ainda máis
incomoda que naquel tempo, pois ainda
saía un xornal como o que vostede dirixia,
que era independente, liberal e que, con
atrancós, tivo un período de vida, pero
hoxe quizá xa non fose posíbel unha aventura como •Galicia" ...
Posíbel seria, pero fai falta xente. Naque!
tempo con moita economia de medios a
respeito de hoxe facíanse causas, pois o
público non era tan esixente. Hoxe fai falta
unha equipa forte e polo menos tan falta
tres elementos de bandeira na redacción
pafa levar a dirección. C9n menos non se
cobre esa misión hoxe. E moito máis difícil, apesar de que os meios mecánicos
avantaron moito, pero ainda é moi custoso. _,
•
Cando fala de leitores e de moitos periódicos, detrás de todo iso hai unha parte
da sociedade, unha parte da burguesia que
ten outra visión do país, outra maneira de
concebir o futuro, toda esa parte da sociedade que daquela editaba e hoxe non o fai,
desapareceu?
Hai que ter en canta os cuarenta anos
de ditadura. Ese.paréntese destruiu todo o
clima de inquietudes, inspirado pola leitura
dos periódicos. Parece que non, pero eses
son feítos que tardan en compensarse.
O periódico non foi só nov1dade por todas esas cousas que ternos comentado, senón polo contido. Nós empezámos a publicar as páxinas literárias, empezámos coa
crítica musical, habia incluso un cronista
obreiro que era un tan Hurtaza, comunista,
e que o dia que nos apresentamos Castelao, Cabanillas e eu ás eleicións veu verme
e díxome: "Nós temas seguros douscentos votos e son para vós se prometedes
que, saindo deputados, e se se plantexa
nas Cortes o recoñecimento da URSS, non
votades en contraH e claro, díxenlle que
ainda que non mo pedise era algo de caixón.
Exercia algunha influéncia directa a dirección do Qaleguismo nos xornais? Bóveda nun diár10 seu do
sinala as suas
chamadas indicativas a Alvarez Gallego no
EPG...
Álvarez Gallego rifara con Portela, e este
chamoume a min. Xerardo facia os editoriais e facíaos moi ben, porque era un gran
·xornalista. Portela chamoume e pediume
que fixese os editoriais e habia que facer a
campaña do Estatuto. Eu estaba en contacto-con Bóveda e Castelao e eles non tiñan
necesidade de tomar unha posición activa
niso
xa sabían que se facia todo o
que convmer.
·
A campaña fíxose a base de editoriais e
doutros artigos. Naque! momento EPG era
o !!Jell.or per.i?dico da Galiza e era o de
ma1s circulac1on.
Había unha gacetiña do EPG falando das
agresións aos rapaces que o voceaban ....
Non sei ... Lembro unha vez que viu Gil
Robles dar un mitin no ·odeón. Era eu editorialista do EPG e ocorréuseme facer
unha sección humorística co asunte da sua
chegada. Saiume afortunada polos resultados que despois se comprobaron. Titulábase "Saúdo a José Mana", e tomáballe o
pelo desde a primeira liña. Penso que non
mo perdonou nunca. Recibin moitas felicitacions e incluso a de Bias Agra, que era
redactor-xefe do "Faro". Ao dia seguinte
publiquei outro titulado "Adios a José María,,. e seguialle criticando. lso foi antes das
eleicións do 1934. Tr-0peceime unha vez
con Gil Robles en Portugal, no Grán Hotel
do Porto, e apresentáronmo no· hall
estaba desterrado en Portugal- saudeino
·e quedei coa idea, pola frialdade que amosou, que ainda lembraba aquel episodio.
Virios_xornalistas teñen morto violenta·
mente entre 'os que traballaron no •Galicia•, atanco
Quintanilla, Lustres Ri·

vas, Francisco Pita...
" Teño falado coñ alguns amigos diso, e
· estase comentando unha inxustícia gorda
no facendo un acto de simpatía ou homenaxe aos xornalistas que morreron precisamente por selo.
; Desde a· Asociación de Prensa fíx-"8
unha proposta 10 Concello de .V190 para
que lle fixese unha homenaxe 1 Blanco Torres e a Lustres Rivu, e o alcalde non estaba en desacordo, pero parece que llgunhis outras cousas teñen máis pres1.
Pois penso q1,1e hai que reparar esa
inxustíc1a.
·
E tamén a HerKlio Botana que non era
estritamente xomalista ...
Era impresor ainda que algo escrebia. El
era irmán de Portela Valladares, unha.estupenda persona. Era un patriarca do obreirismo, unha espécie de Pablo Iglesias de
menor talla, pero...
·
Aqui houbo moitos episódios, despois
coa guerra, nos que tiven certa intervención. Por exemplo o de Xosé Núñez Búa,
que era vice-presidente da Deputaciónn e
era moi amigo meu. Ocaso é que veu para
Vigo e- o dia que sairon as tropas á rua
marchouse a talar para a rádio chamando
a opor resisténcia e falou até a unha ou
duas da tarde. Saiu da emisora, que estaba
na Porta do Sol, e marchou para a sua casa
en Colón. Xa había mortos na rua e ali fixeran unha escabechina. Cando a redada de
·Botana, Waldo Gil, Arbones e todos aqueles meteron no allo a Núñez Búa. Pola
mandadeira da cadea, á que xa coñecia,
enviou recado dicindome que se non conseguia de Besada -o dono da sua casae de Santiago Montenegro -dono da emisora- que declarasen que deixera de falar
antes das doce da mañá, cando sairon ás
tropas á rúa, "a miña sorte non ten solución". Chamei a estes dous amigos e pedinlles ese favor ainda faltando á verdade.
Esa testemuña salvouno.
Naque! perfodo, do 18 de Xullo ao 13 de
Setembro en que tiven que marchar desterrado a Verín, pasaron unha chea de cousas, entre elas que a fins de Agosto aparecéronme dous curmáns de Castelao. Só
me coñecian a min en Vi_ao. Leveinos a
unha pequena casa que tiña alugada en
García Barbón a lila Cauto, Ramiro. Viñan
de cando en vez polo meu despacho a saber como ian as cousas, pero cando ocorreu o meu desterro non t1ven tempo a conectar con eles. Liáronse con outros fuxidos e tramaron unha escapada nun barco
de pesca. Apoderáronse dun, o bou ·Eva·,
e propuxéronse sair para o extranxeiro.
Xuramentáronse a que se eran descubertos pegábanse un tiro, e asi foi, porque alguén os delatou. Empezáronlles a asulagar
o barco cunha mangueira e cando tiñan a
água ao pescozo matáronse todos, que
eran uns dez ou once.
Podíamos contar moitas cousas porque
realmente teño unha biografía moi contenciosa.
... e un corazón sospeitoso.
... mandáronme a Verin e ali aquelo era
un foco de fanáticos e tiven que baraxarme
e salveime de milagre.
Valentin Paz Andrade nárranos peripecils dramíticas daquela época e un pos·
terior traslado a
de Queixa, nun·
has durísimas condícións. Voltando ao fio
da conversa ...
Vendo a guem á luz de cincuenta anos,
parece que hai un interés moi grande en
que, cando menos, non se teña presente e
mesmo nen se coñeza o que aconteceu naque! periódo, como ve esa actividade?
Penso
a historia hai que coñecela.
Canto má1s obxectivamente mellor e obxectividade empeza por ser realidade. Pero
é tan disparatado o que ocorreu na España, que naturalmente, hai xente que lle
QOStaria tapalo. A min gostaríame que non
t1vese acorrido, pero tapalo non creo que
sexa unha atitude defendíbel porque
non se di a verdade aliméntase unha ficción, que pode ser pior que a realidade e
sobretodo que non e a verdade.
·
O que pasa é que a xente vai morrendo,
os testemuños "de visu" van
do, hai poucos que escreban con obxect1v!·
dade e con certa valoración do que se fa,1.
De todas formas eu que vivin, por desg.ra·
cia, aquel periódo en forma bastante activa
doume conta de que iso só poderia pasar
nun país de pouca altura e de
primitivos, sentimentos que só estalan
cando o clima é propicio .para que
e aqui foino e dunha maneira desorbitada.
Hoxe non seria posíbel?
Hoxe non seria posíbel... pensamos nós.
Temos que pen·sar asi..
·
Pero como vostede dicia •o que
lembra a história esü condenado • repeti·
la".
· Claro, claro. Pódese recair no mesmo pe-h
cado de maneira que é realmente_ un a
previsión razoábel que a xentfl coneza
que non debe facer e tamén o que de
facet.
·
No seu libro-·LI
Ga!icil•
ten un epígl'llfe ao comenzo dun
í '
dun autor llemín
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publicado non me lembro donde, un pede Piñeiro no Hotel Gran Vía, en Madrid, e
qu'eno ensaio titulado "Castelao con Ponestivo unha tarde enteira
que ia
tevedra ao fondo". Vin que o meteron nese
a París a falar con Gira! para que nomease
número e espontaneamente Paco del Riea Castelao ministro. Díxenlle que me collia
go díxome que o incluiran. Pero neutros
de surpresa e pensaba que habia que menúmeros, non xa do Grial, mesmo de ediditalo, porque non tiña seguridade de que
cións especiais, algunhas dedicadas sobrefose un acerto. Pero el estaba tan obstinatodo a Castelao, Otero e Risco, para eses
do que non se lle podia razonar nada para
non se tivo conta de que eu pudese facer
o caso. Aos poucos dias marchou para
algunhas cousas.
·
Fráncia, pero sen tomar precaucións, paréEsas son debilidades humanas. O pior
ceme, pois dous ou tres elementos da Fa- · de todo iso .é que todo iso trouxo a deslanxe daqui descubríronlle as intencións e trucción do Partido Galeguista, que tivo un
acompañárono á Francia desde Hendaya.
papel histórico e que teria evitado moitas
Ainda que iso tivo consecuéncias contra
couas. Esa cegueira deles foi tremenda.
Piñeiro xa que á volta metérono na cadea.
Non séi a quen botarlle a culpa dese fe.--Ao chegar a París presentouse a Gira! e nómeno, porque desde
iso non foi ini. este·parece que non se cémvenceu. Entón ·ciativa nen de Paco del Riego, ainda que a
foi v1sitqr a lrujo, a quen coñecin. moito e seguiu cega e irreflexivamente, nen do llla,
foi senador comigo. lrujo quería moito a nen penso que, inicialmenté, de Piñeiro.
Castelao, pésie a que afmal rifaron en Bos
Mais ben penso que de Sabell. Que foi
Aires, e este encarregouse de convencer a unha falta de irstmto político de Sabell.
Gira! para o nomeamento.
Desde logo a Sabell foron eles quen o rneCastelao emprendeu. viaxe para voltar,
teron ao galeguismo e levárono á Acadedesgraciadamente, ferido irreversibelmenmia Galega. A Sabell servírono cegamente.
te. Perdeu un ano aí porque en América fa- ·
próprio Sabell ten unha posición polícia moito labor e tif1.9 un ha xent.e que o se- ticaOpreponderante
...
guía, unha xente que daba cartos cando
· Proporcionáronlla eles. Quizá eles non
había que dalos, e que editaba libros, facia
pensaron niso, pero Sabell é un home co·n
cousas, e ese ano perdeuse coa sua marfaculdades e que sabe aproveitar as coucha e' a sua enferm1dade.
s.as...
Castelao, politicamente, non era un
Cando a sua intel'Yención en Trasalba na
home demasiado formado e houbo certos
entrega do 'Prémio Otero Pedrayo vostede
momentos nos que se inspiraba nos amitalaba en preséncia entre outros, de García
gos. Houbo un tempo er:i queiun eu, outro
Sabell, dos gobernadores Civis ... un pouco
Bóveda, pero xa ao desconectarse tivo el
ali habia unha defensa da identidade na·
que operar pola sua canta, como era un
cional da Galiza frente a unha política que
home moi lúcido en- xeral penso que se dea atacaba.
fendeu bastante ben, con bastantes acertos e en Bos Aires fixo moito labor, aparte
Certo. E o .único que protestou do que·
. ro do prestíxio que gañou e autenticamente eu dixen foi Sabell. Ouvii'.'19, ainda que el
u merecía.
pensa que non. Coincidira con aquela senténcia sobre o idioma do Tribunal ConstiE esas discrepáncias das que se ten fálatucional e tiña que faceló. Era a primeira
do que tiña con Piñeiro en canto este re·
vez que falaba en público nun lugar como
· presentaba ao galeguismo do interior?
aquel, era un prémio que me daban e tiña
Esa discrepáncia é certa. Eu teño aí un ha
que facelo. Ou estar calado ou despois
carta de lle dirixiu Castelao a Piñeiro. Non
a Piñéiro pero si a un nome suposto que - dunha 'bofetada como supuña aquela sen- ·
téncia, que despois foi tamén a_senténcia
era Piñeiro, e dille unhas causas v.erdadeidoutro tribunal, tiña que reaccionar. Falr..amente treme.n,das.
Non sei sé Piñeiro se movía por conta . taria ao meu deber moral, aparte do interés político que pudese ter a cousa. Dinme
própria. Habia outro tipo, un tal Prá, ou
conta de que el protestaba polo baixo e Ta· algo así, que era de Ribadeo e vivia en Barfa'll tamén se decatou, pés1e a que non lle
celona, e chegaron a pór en entr'edito a política de Castelao alá.
· · · djn importáncia a ese protesta .
Documentación do galeguismo histórico
Castelao nesa. carta, que é unha carta
que dá unha idea cabal da sua xénese e
inspiradísima, panos a parir. Parece que lle
evolución, segue sen facerse pública, non
querian tomar cantas do que.facia, e non
ve ·preciso que iso saia á luz?
había ninguén con autori.dade par.a pedirlle
contas, e se houbese seria unha organizaNon penso que teña moito interés esa
ción, seria o Partido... pero astes torpedeadocumentación que apareceu en Ponteveron o Partido Galegu1sta. Aquí o Partido · dra, porque me ofereceron unha mostra
Galegu ista non pudo actuar na clandestinidela e eran instáncias-formulárias, de petidade porque estes caballeros non quixecíón de inscrición do Partido.
ron, non só Piñeiro, senón todos os do gruPor certo que ao partido puxéralle eu
po Galáxia. Aqui veu durante este tempo
nome. O que utilizábamos ·era de Partido
Ramón Saltar, 1rmán do ciruxano Saltar, de
Nazonalista Galego, pero estaba en auxe
Compostela, e quixo reorganizar as .cauHitler e para evitar confusións antes de resas. Cun dos que falou foi comigo e díxen·- - matar a Asamblea de Constitución do Parlle que estaba disposto a·que houbese diátido, dixen que non sabia se non seria melogo e nos entendésemos todos, "eu estou
llor mudar o título porque había xente que
na mesma liña. de sempre, díxenlle, pero
se botaba atrás no do nacionalismo por ser
estes señores a min téñenme á marxe de
naquel intre unha marca fascista na Eurotodo i[lcfuso da própr{a
..
a pa .. Propuxen entón o nome de Partido Gaque eu era ·un dos princ1pa1s acc1on1stas.
leguista e quedou asi.
· ,
Constituiron Galaxia prescindindo ·de min
Ao pouco tempo houbo unha comidaa
en absoluto e nun momento en que eu non
de homenaxe a Castelao e despois fumos
Paz Andrade no carcere de Vigo
estaba aqui. Cando me convidou por pritodos ao Café Moderno. Otero subiuse a
no. 1923.
meira vez o Centro Galega de Bos Aires a unha mesa e empezou a·botar una·discurdar ali unha serie de conféréncias, foi can- . so de elóxio ao porto, un discurso maraviaparente entre galeguistas e non galeguisdo constituiron Galaxia. O caso é que eu
tas.
lloso. Toda aquela oratória e forza lírica de
naturalmente non puden intervir ai nen faDon Ramón ... Ocorreu que todos, xa algo.
Estaban mais definidos os contornos de
cer mais nada.
alegres, -acompañámos ·a Castelao e indo
cada partido. Os socialistas, por'exemplo,
Eu vin que xa iso era unha espécie dde
por Michelena pasamos diante de Telégranon-eran galeguistas, non se lle podia f?Jar
fisura, de cisma ,que se tramaba aí, e non
fos. Vexo que dous dos nosos amigos,
diso e ao resto tampouco. As cousas vmelle atopaba, nen lle atopei nunca, explicaXoaquin Maquieira e outro, suben as esca- .
ron asi e chegámos a esta situación sen
ción; ·pero eles esa causa praticárona delileiras e póñense a redactar un telegrama
que saíse dun pensamento elaborado preberadamente. Antes de vir Saltar, aló polo
pedindo a independéncia da Galiza para
viamente, senón pola forza das circunstán55, chegara xa Colmeiro que era moi amienviar ao Goberno Central, e que o telegracias, das posicións que foron
go. meu pero tamén deles. Con Colmeiro
fista non llo quer retransmitir. u ustedes esdo, algun_
has pouco meditadas.
xa
se
despácharon
a
gasto.
Para
rñin
que
tán focos", dicíalles. Ante as protestas e
- houbo xente que tampouco ... que se1 eu ...
temeron que, despois de morto Castelao,
como non sabia por onde sair di ªademais
que non se conduciu como era de esperar
eu íame levantar coa xefatura puramenté' non ten firma"; Hiso pónsefle", "eguen firque se conducise.
teórica, cousa que é absurda porque non . mar, retrucou: »Jorge Manrique , díxenToda a sua xeración dá unha sensación
había lugar nen esa foi a miña intención.
lle eu. ªPois moi ben, mandarémofo ende homoxeneidade, non mostra fisuras
De todas as maneiras toda . solución era
tón". No ínterin veu a policía e á mañá semellar que non facer nada pero,
guinte tivemos que.ir onde o Gobernador,
fu nda- sempre
cara fóra, nunha série de
por exemplo, chegouse ·a que cando empeque era un coitadiño, e que nos recebeu e
mentais, pero na prática vense
zaron as reurrións da Xunta Democrática
nos dixo de entrada "non se preocupe,
moi notórias na forma de conducirse poh·
non ·apareceron por nengunha parte ne11
non vai pasar nada, pomqs unha 'múltita'
ticamente...
·
quixeron saber nada. Fun eu que tiven que
e roáis nada, ao firmante do telegrama". E
Realmente esa diferenciación ten duas
marchar a París ou a onde fose, custeándodígolle eu upero mire vostede, e que o telepartes. A primeira foi cando Castelaou
me as viaxes e as estáncias, e tiráronmme
grama firmábao Jorge Manrique", e dí o
marchou para Extremadura, por ünha re- · o pasaporte e a meu fillo por ter os mes- · gobernador "pois f'J10Í ben, home, pois a
presália política de Emiliano lglésias. Nese
mos· apelidos, e eles non asomaron por
Jorge Manrique ". Ou sexa que Jorge Manponto surxiu o que se chamou Direita Ga- nengures. E iso foi un erro tremendo deles
rique foi multado moitos séculas despois
leguista que foron
e éo dano de inutilizar o Partido.
de morto polo Gobernador de Pontevedra
Filgueira Valverde,
quen di
Por que ere que foi t.odo iso
por pedir a independéncia da Galiza.
-ainda que non esta claro- Martmez.. T1scar, Xosé Sesto e algúns ma)s. Pero cando .
Por falta de visión, non por maldade.
A conversa ainda pódia seguir polo fio
a campaña do Estatuto
,a favor,
sei se. por
persoal comigo,
que a infadigábel fortaleza e .unha memoe ainda asi sairon cousas nos penod1cos e. amda que 1so sexa apariencia, porque seria que produce asombro en calquer interCastelao tivo que facer declaracións, que guen sendo amigo_s .meus
me,
locutor, leva .Valentin Paz Andrade. Pero
están na colección de A NOSA TERRA, · mostraron o contrario. Hab1a unha polit1ca
nos seus libros, na lembranza colectiva da
contra estes elementos. Foi o único amago · · de facerme unha espécie bloqueo cultuGaliza, fican xa.para facer honor á obxectide cisma que tivo o galeguismo e xa con
ral. FacíasQ. un número de hof!lenaxe !I
vidade que, como el nos di, empeza por
carácter formal.
. Otero Pedrayo e non se me petJ1a colaboser realidade e "se ñon se di a verdade a/iPiñeiro naquel tempo· non contaba,
ración pesíe a que
miña int!miméntase unha ficción, que pode ser pior
bia ser novo. Estaba en Lugo e pres1d1a dade con Otero; fac1ase outro a Cuev11las
que a realidade e que, sobretodo, non é
unha xuventude do· PG. Despois empezou e tampouco ... e outros moitos que se fixeverdade".
a ter intervencións, incluso cando nemea- . ron. Só unha vez que Grial dedicou un núGUSTAVO LUCA DE TENA
ron a Castelao, Ministro da Rep.ública.
l!léro a Castelao
que
un
XAN CARBALlA
Castelao estaba en Buenos Aires no ano . t1go meu xa publicado a ra1z da sua marte,
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esr',lo do presente e... o pressnte o montan de frlcasos do pasado*, porén a xeración .súa non foi un fracaso, apesar da guerra, da ditadura, non se transmitiu parte
daquela experiéncia histórica e daquela
aprendizaxe7
Cuar!lnta anos a borrar o pasado son
moitos anos, aparte de que a dictadura cedeu un pouco · afina!,
xa
_non
. tiña resortes. Estes fenomenos h1storicos
ás veces viven de inércia, e o franquismo
tivo uns anos de inércia. Quer dicer, que
se se tivese empuxado teríase desmoronado. Franco excedeuse na duración porque
realmente non houbo unha oposicion militante, problema que o favoreceu, pero que
os nosos exiliados non comprenderon.
Esta é unha cuestión moi importante. Eu
fixen, penso gue
ano 46,
a
París e atope1me amda con mo1tos ex1l1ados, entre eles don Xosé Calviño que era
socialista e que penso que ainda vive. El
era moi amigo de Largo Caballero, de
Aranquistain ... Expúxenlle a miña idea de
que a atitude de non ir á España os exiliados que podian, sobretodo despois da
guerra, era un erro. lndicáballe que aquela
abstención alongaba a vixéncia de Franco.
Díxome Rten vostede razón. Lévoo dicindo
eu desde hai moito tempo pero non topo
resposta ou é contrária. A proba é que o
falei con Aranquistanin moitas veces e di
que non·.
Pero por primeira vez na história a magnitude da represión desvitalizou totalmen·
te á oposicion e ficou mesmo como modelo histórico, para o que se flxo despois, por
exemplo, en Chile ou Arxentina. Quer dicer, a selección, o peinado da povoación
toda ...
De todas maneiras isto foi unha metástase de Alemaña que foron quen realmente
endureceron a guerra. Aqui entraron os
alemáns co seu paso de ganso e a suas
brigadas. Estaba non só Hitler senón Himmler, que era un sátrapa feroz, e foi culpábel do que se seguiu aquí. Ao princípio foi
un modelo fascista totalmente.
Aí no ano 1948 ou 49 pudo terse rematado .se a reacción exterior fose máis inteliNon foi, claro, culpa dos nosos exiliados, senón dos próprios aliados, da Inglaterra, da Fráncia, da Alemaña Federal ...
Se tivese habido un movimento de apoio
efectivo aos nasos exiliados por parte deestados isto teríase descomposto enseguida, pois aqui a xenté estaba facendo as
m.aletas para marchar. Pero noíl'o viron os
aliados, nen Churchil.I..
'
Oue contactos habia co interior, coa ·
xente que non se exilara 7
Habia fóra unha posición subestimatória
da España. Non nos daban categoría. Nen
Inglaterra, nen Fráncia nen quen mandana Europa nen tampouco os Estados
claro. Aparte de que Estados Unidos tiña unha militáncia exterior frente á
·Rusia pero non frente ás dictaduras que
non sexan a rusa. A de España, se os
EEUU· quixesn, teriase disolvido rapidamente, pero esta xente tiña medo de que
un salto no valeiro, que non houbese
forzas dabondo para a rexéncia .do
pa1s e realmente, desde o ponto de vista
deles, explícase pero non se xustifica. Foi ·
grande falta de visión, pois o fran" quismo, ou calquer ditadura, non podia

durar máis do que durou, porque desapareceu o ditador e non deixou sucesión algunha.
Podia comentar algo sobre o que seria a
transmisión da heréncia do nacionalismo,
do galeguismo, de antes da guerra e des·
pois. Como aqui volve a reaparecer e
como hai unha certa exclusivización ou
dese herdo desde un ha posic1on de direitas7
·
Penso que de direitas e de esquerdas. Se
ollamos fríamente o que realmente paou,
foi a única ideoloxia que moveu este país
neste período de tempo, desde primeiros
de século até hoxe e se difundiu na Galiza.
Para ben ou para mal non houbo outra e
todos se botaron enriba dela. Os mesmos
socialistas que antes do 36 eran abertamente contrários, neste período consideraron que era a bandeira a tremolar ...
... pero refírome a unha heréncia que seguía no exilio ...
O que penso é que ese galeguismo hoxe
está resultando un pouco mutilado. Non
acompaña á elaboración que debe ter a
doutnna galeguista co que pasou na España. Está un pouco desfasada desta monarquia para acá. Voume explicar.
Examinando friamente o problema actual ternos unha autonomia mediatizada,
sen dúbida. E unha autonomia de coexisténcia co centralismo e esa autonomia de
coexistencia a nengun nacionalista lle
pode satisfacer, nen pode admitila. Aquí
consérvanse os gobernos civis, que son
embaixadas directas do centralismo, consérvase un gobernador para todas as pro·
vincias, consérvanse as Deputacións, os
axuntamentos non receberon máis autonomia da que tiñan, penso que isa hai que
retificalo e darlle á autonomía outro contido que non ten, no que as estruturas docentralismo desaparezan. Non sei se até o
ponto de eliminar radicalmente as Deputacións ou transformalas, iso seria outra
cuestión, pero o que non pode existir é
unha estrutura centralista dentro doutra
autonomista. Pero diso eu vexo _que non
se escrebe, nen se pensa, nen se fai ambiente. A máis tardar, terá que se plantexar.
O Estatuto do 36 tiña unha institución
que era moito máis democrática e funcio·nal de que a de hoxe. Era que o. Presidente
do Goberno galego elexíase, non polos
partidos, senón por todo o carpo ele1toral,
por votación directa. lsto é moi importante,
porque
e.scollíase ao home májs capaz e adema1s ao home que pudese exercer funcións moderadoras, funcións de alta
conducción.política.
Arredor do Presidente actual da Xunta
hai unha série de galeguistas que viviron
o tempo anterior e que hoxe din no ·cente·
nário de Castelao, \Ue *se Castelao vivise
aprobaría todo isto , e iso está por aí publicado...
·
A quen te retires? Penso que disgraciadamente nen iso. Coido que este home
non ten nen9un galeguista ao seu lado.
Non sei se Pineiro e algun mais...
·
De todas maneiras hai unha crise de figuras e valores, explicábel polos cuarenta
anos de opresión pero que son un obstáculo grande para·que as causas marchen.
Nos anos 30 non habia tanta confusión '

