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Prólogo

Era un degaro, de certo, saír a navegar todos os mares.
Sita Galiza no cabo occidental desa enorme masa de territorio que abrangue Asia e mais Europa,
na fisterra do niundo, os seus poboadores tiñan ante sí unha incitación á aventura. Degaro que sería
domeado, abofé, se a terra galega se gobernara, ou mellor se autogobernara, cun sentido de xustiza e
inclusión que lle permitise ser consecuente e xenerosa cos seus fillos.
Mais ese non foi o caso. As dificultades económicas, as féridas desigualdades sociais, a pobreza
no límite da subsistencia, a falla de perspectivas para individuos e comunidades, e, ás veces, a represión, o abafo da liberdade e mais a ditadura (a longa noite de pedra, coino diría Celso Emilio) viraron
Galiza nun peirao de carga permanente ao longo de nioitos, moitos e inaturábeis anos, do que saían
buques ateigados de xente, de crebas vitais e de ilusións.
E o desenvolvemento durante máis dun século da diáspora galega por vagas, por grandes mareas, principahnente para Cuba, para México, Uruguai, Arxentina, Venezuela e moitos outros países
de América, segundo soprasen os ventos do exilio económico ou político.
Mariñeiros, labregos, traballadores de todos os oficios, profesionais, artistas, intelectuais,
encetaron, nalgún momento das súas vidas, o camiño do mar para outras terras enxergadas, coa
esperanza dun retorno futuro que, as máis das veces, non tivo lugar.
Homes e mulleres a millóns. Decote anciáns e, sempre, moitos novos e cativos. Cada un deles
unha historia de vida. Unha novela por se escribir. Unha faciana por ser rexistrada na lembranza.
Éxitos e fracasos, canseiras e coruscos amecéronse, coas vidas encontradas e asumidas, coas
vidas alleas que foron convertidas en propias, para debuxaren un novo territorio patrio e constituiren
unha Galiza virtual, estendida, espiritual, unha Galiza americana que, paradoxalmente, resultou
máis orgullosa de si e máis digna, canto máis americana se fixo. Unha Galiza que contibuíu cos seus
ósos e co seu sangue activo á integración dos pobos, até mesmo se fundir neles no máis fermoso
diálogo intercultural.
Entendo que este libro é un intento de nos achegar algunhas desas facianas, para que as fitemos
con atención, xaora que tratando de comprender en cada caso a tesitura do tempo e o espazo onde
cada unha das fotos foi quitada, mais tamén con fondo amor e respecto para os que conformaron esa
lexión intensa de exiliados.
Após contemplarmos esas fotos e fixármolas para sempre na conciencia, habémonos coñecer mellor
a nós propios porque, ao cabo, todos facemos parte irremediábel daqueles avesedos e daquelas luces.

Farruco Sesto

Caracas, 25 de febreiro de 2007

«Á respectable Dna. Luisa Iglesias, viúva de Bóveda, en relembranza
do seu fillo inmorrente Alexandre Bóveda, mártir das libertades da nosa
Terra»
Caracas, 24 de decembro de 1955, Elisa Gallego,
madriña do Grupo de Xadrez

Limiar

0 primeiro galego que pisou terras americanas, se lle facemos caso a un dos protagonistas
deste libro, foi Cristovo Colón; Eu teño a mesma certeza que o capitán Mosqueira Manso
verbo da orixe galega de Cristovo Colón, por iso, considéroo como o primeiro emigrante que
chegou tanto ás illas como Dominicana en 1492 (Hispaniola) como a Terra Firme continental
en 1498 (Macuro,Venezuela).
Mais este Iibro non é un libro sobre Cristovo Colón nin sobre teorías ou conxecturas,
senón que é un libro sobre o exilio político e económico galego nestes catro países, Dominicana,
Nicaragua, Panamá e Venezuela.
Exilio con nomes, apelidos e rostros. Aquí imos verlle a cara ao anonimato da palabra
emigración e exilio, dun mundo sen imaxes como foi o éxodo galego a estes catro países en
maior ou menor medida, a un mundo coma o noso no que prima a imaxe sobre a palabra.
Pero estas imaxes que temos aquí non son unhas imaxes calquera. Corresponden a unha
parte esquecida, ignorada da nosa historia. Coñecemos por riba os nomes, mais non coñecemos
os rostros, as circunstancias destas mulleres e destes homes alí na súa emigración, no seu
exilio, no seu éxodo.
Dominicana, Nicaragua, Panamá e Venezuela son para min o mesmo país, a mesma patria: América. As galegas e galegos que marcharon fixérono a América moito antes de que
existisen países ou nacións tal como as coñecemos hoxe en día.
Colón chegou ao Novo Continente e non a Dominicana, Guanahani ou Venezuela, e Bolívar
embarcouse na Coruña, despois de pasar varios días na casa dos seus devanceiros en
Penarredonda, Elviña, A Coruña, cara a un
vicerreinado que aínda non se chamaba nin Colombia nin Venezuela, senón Nueva Granada.
Moitos destes primeiros galegos que chegaron a
estes países colaboraron activamente nas loitas de
indepenencia contra o imperio español. Velaí os fillos
de galego e irlandesa, os irmáns Santiago e Concepción Mariño; cada un, dende o leste venezolano,
liberou o país. Santiago cos seus homes armados e Penarredonda en Elviña. Aquí pasou tres días
Concepción traficando armas dende a illa inglesa de Simón Bolivar coa súa niuller.
Trindade e Tobago.

A pegada da emigración
galega en países como Dominicana, Nicaragua ou Panamá ten
momentos decisivos na historia. No caso nicaraguano é reducidísima e puntual, mais no
caso panameño e dominicano
ten
dous momentos irnporEmigrante galego da Guarda en Dotantísimos e únicos.
minicana
A secesión en 1903 por parte de Panamá de Colombia, fomentada por Estados Unidos, para
a construción da canle de Panamá ante a negativa de Colombia
de conceder o permiso, foi un imán para que milleiros de
traballadores galegos marcharan á construción da canle durante os anos 1904-1914 dende a illa de Cuba, na que construíran o
primeiro ferrocarril do Estado español (administrativa mais non
xeograficamente falando) e despois dende Galiza. A emigración
galega, tempo despois, veu da man dos exiliados que utilizaron
Panamá como primeiro asentamento, para despois marchar a
Cuba, Venezuela, principalmente, ou calquera outro país americano. Galega é a muller do ex-ditador panameño Manuel Antonio Noriega e galegos son a maior parte de fabricantes de mobles
de Panamá na actualidade.
En Dominicana, a chegada
do exilio e da emigración galega
está escrita co pulso firme
dunha das peores ditaduras que
sufriu Latinoamérica: a de Rafael LeónidasTrujillo, alcumado
“Chapita”.
Na súa megalomanía racisSantiago Mariño
ta quixo “branquear” a raza dominicana, liberándoa de influencias haitianas por medio da colonización e asentamento de brancos na fronteira con Haití. 0
asentamento fíxose logo do masacre dos colonos haitianos que
habitaban a fronteira en 1937 .
Unha vez rematada a guerra civil española en 1939, poucos
países de Latinoamérica abriron as súas portas a elementos que
consideraban “altamente perigosos” polos seus ideais políticos.
Só México abrazou unha causa tan humana como xusta. Vene-

zuela tiña leis constitucionais que prohibían a entrada de
persoas que profesasen ideas contrarias ao sistema venezolano, é dicir: comunistas, anarquistas... etc.
Arxentina, baixo os Gobernos de Ortiz, Castilla e despois
Perón, era abertamente filofranquista e filonazi, impedía a chegada
aberta de inmigrantes neses difíciles anos. Brasil era outro país
abertamente filonazi co presidente Getúlio Vargas naqueles anos.
Outros países como Chile, por iniciativa de Neruda, fretaron un
barco para acoller inmigrantes
exiliados, pero foi so unha acción
persoal. A complicada situación
de acollida de centos de milleiros
de refuxiados tivo un lixeiro alivio coa sorprendente política de
portas abertas do ditador doniinicano cos refuxiados republicanos e os xudeus que fuxían das
Xeneralísmo Rafael Leonidas
políticas e leis nacionalsocialistas en Alemaña.
0 ditador Trujillo prometía terras para os acabados de
chegar e medios suficientes para cultivalas. A realidade era
que por cada emigrante chegado a Dominicana, Trujillo cobraba ante os organismos internacionais que procuraban o
seu asentamento noutro lugar.
A situación de total abandono que sufriron os chegados
fixo que, nun prazo de dous anos, non quedara nin un terzo
dos emigrantes; todos marcharan a Cuba, Venezuela, México
ou Puerto Rico.
Mais a emigración galega a Dominicana estivo a escasos
metros do poder de Trujillo. Traballou con el e foi asasinada
por el. O capitán Mosqueira Manso ou o secretario persoal de

Chegada do Cuba á
República Dominicana con exiliados

Trujillo, o lucense José Almoina, son proba desta abraiante
e perigosa vida.
Descendente de galegos foi o loitador contra a invasión
estadounidense de Dominicana en 1962, Caamaño Deñó. E
galega era a principal espía de Trujillo en Venezuela, Julia
Cerdeiros Ferreirós.
0 país que tivo todas as portas abertas aos emigrantes
foi Venezuela a partir da Revolución de Outubro de 1945;
cando unha Xunta Revolucionaria, presidida polo daquela
esquerdista Rómulo Betancourt e por niembros que
estiveran exiliados antes en Galiza, como Gonzalo Barrios,
dá un golpe de Estado ao presidente Isaías Medina Angarita.
A República de Venezuela recoñecerá dende ese momento a legalidade da República española no exilio e romperá
relacións diplomáticas co Estado español franquista. Un
galego, vido de Panamá e Cuba, o lucense Jesús Vázquez
Gayoso, será o primeiro e derradeiro embaixador da República española no exilio ante a República de Venezuela.
En 1948 gaña as eleccións un ex-exiliado en Galiza, o
escritor Rómulo Gallegos Freire. Moi vencellado a Galiza
polos seus devanceiros,
levaba anos facendo campaña para o illamento
internacional do réxime
franquista.
Rómulo Gallegos
significapara o exilio político e económico galego
en Venezuela unha man
amiga. 0 seu secretario Gonzálo Gómez e Josefa Freire na súa
privado durante a súa ferretaría en Barinas
presidencia foi o ouren-

sán Alberto Fernández “Mezquita”. Esta “lúa de mel”
marabillosa rematará o 24 de novembro de 1948, poucos
meses despois de asumir o poder Gallegos.
0 triunvirato militar que toma o poder, Llovera, Pérez
Jiménez e Delgado Chalbaud, restabelece as relacións co
Estado español franquista e mantén os estranxeiros
chegados no período anterior nunha constante vixilancia
polo seu apoio ao Goberno de Gallegos, incluso coas armas.

iiwiowl
Moitas galegas e galegos sufriron
outro exilio a raíz deste golpe e marh» el Pado ¿el Atiaotko
charon a Costa Rica, Cuba e México con
U. MAORINÁ
Rómulo Gallegos ou outros políticos do
seu partido, Acción Democrática.
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abriu as portas á inmigración e Veneu cBÉmí BÑiiniB
.
zuela encheuse de europeos que fuxían
¿I Gobiernoje Venezueía
da posguerra europea. Foron mans
8 ÉSTABLECIO
| nELAC10HES
obreiras galegas as que levantaron a
CONMñBRIG
maior parte dos bloques de edificios do HíUÍ
barrio do 23 de Enero, autoestradas e
Portada de El Nacional co resobras civís con xornadas laborais de 15 tabelecemento de relacións enhoras para que o ditador Marcos Pérez tre Venezuela e o Estado espaJiménez lexitimara o seu réxime a tra- ñol despois do golpe de Estado
vés de obras públicas cheas de suor a Gallegos en 1948
allea, corrupción e nepotismo.
A chegada da democracia trouxo outras vagas de emigrantes a partir de 1958. Outros moitos chegarían na década dos 60
e comezarían os 80 coa salvaxe reconversión industrial dos
estaleiros galegos.
Pero este libro non fala do exilio e da emigración en abstracto, senón de exiliados en concreto. Esta é a nosa homenaxe por
tantas penalidades e ausencias. Por non poder volver ao país, por
desmembrar corazóns sen querelo. Galiza ten unha débeda histórica impagábel con todas elas e con todos eles. Tamén ten unha
débeda cos Gobernos que abriron as súas portas aos que ninguén
quería. Que nunca se esquezan estes nomes nin estes rostros de
homes e mulleres é a intención deste libro.
j

«Facer é a mellor maneira de dicir»

«Toda a gloria do mundo cabe nun grao de millo»
José Martí
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Lugo, 1903-México, 1960

José Almoina Mateos, funcionario de correos, vicecónsul da República española en Bordeos, cliega
á República Dominicana en 1939.
Retraído, introvertido, anónimo,
culto, estudoso, modesto, brillante
e humilde é o exiliado Almoina que
chega e vive en Dominicana.
Almoina chegou nesa vaga
de exiliados á Dominicana. Sen o
nivel intelectual dos máis conspicuos, puido colocarse na Universidade de Santo Domingo dando aulas de xeografía, así como na
acabada de crear Escola de Estudios Diplomáticos de Santo Domingo, grazas á recomendación
doutro exiliado, Vicente Llorens.
Mais a vida de Almoina sofre
un cambio radical cando é contratado para dar aulas privadas
ao fillo de 15 anos do ditador
Trujillo, Ramfis Trujillo.
0 ditador decatouse axiña
do cambio radical do fillo, que
nunca asistira a unha escola, pois
comezaron a gustarlle os libros e
a ter unha actitude distinta ante
a vida. Ante este cambio, a filla
de españois e terceira muller de
Trujillo, María Martínez, decidiu
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Cea en honra de José Giral o 29 de outubro de 1944. Á dereita, Guillermina Medrano, Domingo
Martínez Barrio, José Almoina, Álfredo de la Cuesta, N. íñigo; á súa esquerda, Alfredo Mantilla, E. Romejarano, Manolo Pascual, José Atoche

Na súa visita á República Dominicana, Agirre sentou os alicerces da colaboración entre os servizos
secretos vascos e as tropas aliadas en plena segunda guerra mundial. Nesta foto de 1942 poden
verse, xunto a Galíndez (primeiro pola esquerda) e Agirre, algúns militares esladounidenses. A
partir deste momento e até a súa desaparición, Galíndez ía colaborar cos servizos de intelixencia
estadounidenses. Abertzaletasunaren Agiritegia - Arquivo do Nacionalismo Vasco

José Almoina, primeiro pola esquerda, no hotel Jaragua, 1944

asistir ás aulas de Almoina, comezando
unha relación que duraría case até o
asasinato de Almoina en México.
María Martínez escribe, dende as
aulas privadas de Almoina, Meditaciones morales (1948) e unha obra de teatro Falsa amistad. Ámbalas dúas, dunha
muller que nin antes nin despois
escribira nada, atribúenselle a Almoina.
Meditaciones morales foi impreso en
México baixo a supervisión do lucense
e con limiar do escritor mexicano José
Vasconcelos, sendo lectura obrigatoria
nas escolas dominicanas.
Temos a Almoina, dende 1942, xa
nas altas esferas do poder en Dominicana. Dende ese momento é nomeado catedrático de literatura portuguesa na
Universidade de Santo Domingo. Segundo o escritor Bernardo Vega, a
embaixada estadounidense en 1945
dubidaba de que Almoina tivese algún
titulo universitario, sendo considerado
como “inescrupuloso e afábel”.
O 14 de xaneiro de 1945 é nomeado
secretario particular de Trujillo. Nin
antes nin despois deste nomeamento
tería Trujillo outro “secretario particular”. Almoina influíu moito na política
externa de Trujillo. Así, nun oficio de
decembro de 1945 ordena difundir os
ataques que aparecían na prensa
estranxeira contra o presidente venezuelano Rómulo Betancourt, textos por
certo, que eran redactados polo propio
Almoina e que segundo o refuxiado vasco
Jesús de Galíndez, asinaba baixo os
pseudónimos de Juan Primito e Máximo Mando. 0 propio Almoina pedía o
achegamento ao exilio venezuelano para

ofrecerlles diñeiro e casa en Cindad
Trujillo (Santo Domingo).
Alinoina sabía dos complots de
Trujillo contra Grau San Martín de
Cuba e Rómulo Betancourt de Venezuela entre 1945 e 1947 e foi actor e testemuña da política interna dominicana.
Segundo Llorens, Almoina tiña unha
grande admiración por Hitler. A
embaixada estadounidense identifica a
Almoina como coautor dun formulario que tiñan que encher todos os funcionarios públicos dando detalles sobre
as súas familias. Este formulario foi o
colmo dos colmos para o refuxiado do
Partido Nacionalista Vasco Jesús de
Galíndez e determinante para abandonar Santo Domingo o 13 de febreiro de
1943. No formulario debían denunciarse
compañeiros de traballo que estaban en
actividades antitrujillistas. 0 pintor
leonés exiliado en Dominicana, Vela
Zanetti, dixo: “’Galíndez era o antiAlmoina. A Imoina converteuse no
Machiavelo de Trujillo'”.
Galíndez marcha a Estados Unidos
en 1946 e Ahnoina a México en xuño de
1947, segundo Llorens, argumentando
falsos motivos de saúde.
En México remata un voluminoso
e minucioso informe que viña facendo
dende tempo atrás sobre os complots
de Trujillo contra Betancourt e Grau
San Martín.
Observado de perto pola diploinacia dominicana en México, Almoina
aínda mantén correspondencia escrita
coa familia Trujillo e co ditador, ao que
se dirixe como “Admirado presidente e
querido amigo”.

Yo fui secretario de Trujillo pensou Almoina que sería o libro que lle salvaría a vida. La era
de Trujillo, editado post mortem, significou a sentenza de morte de Galíndez

Galíndez e Almoina (segundo pola dereita) asistindo á Conferencia «E1 sentido democrático, social y
de la Iibertad de los pueblos en los actuales momentos» que José Antonio Agirre impartiu no
abarrotado paraninfo da Universidade de Ciudad Trujillo en 1942. Abertzaletasunaren Agiritegia Arquivo do Nacionalismo Vasco

Nesta casa da antiga rúa Castelar
en Lugo naceu José Almoina

índez (dereita) acusou a Almoina (esquerda) de escribir
i satrapía en el Caribe baixo o pseudónimo de Gregorio R.
Itamante. Trujillo pasou anos dubidando da autoría até
1 por un alcume soubo que fora Almoina

Asasiicubanos de Almoina. Artemio Servando Molina e Francisco huel Quintana

Una satrapía en el Caribe
Porén en 1949, a vida de Almoina
envorca. En México circula un libro editado en Guatemala, Una satrapía en el
Caribe, dun autor descoñecido Gregorio
R. Bustamante. 0 descubrimento de que
Bustamante e Almoina eran a mesma
persoa tardou anos en ser seguro para
Trujillo. Vicente Llorens dubida da
autoría de Almoina, mentres a niaior parte dos estudosos están convencidos disto.
0 libro segundo Vera está, “escrito
con erros e exaxeracións sensacionalistas que procuran despistar o lector para
non delatar a plurna oculta do admirador de Erasmo tras o pseudónimo” e,
segundo Llorens, está “torpemente escrito” e cita o emprego de xiros lingüísticos non dominicanos. No libro,
Almoina fala de si mesmo como “o
miserábel galego” ou “o indigno Almoina”, expresións estas, segundo Llorens,
escritas para despistar. Almoina cita o
traballo anónimo publicado en 1946 La
frontera de la República Dominicana con
Haití, describíndoo coma un “folleto
moi mal escrito”; nembargantes, en
1950 no libro Yo fui secretario de
Trujillo, o propio Almoina recoñece a
autoría do folleto.
Trujillo abriu un expediente baixo
ese nome fiticio. O embaixador dominicano en México, que vixiaba a Almoina,
entrevistouse co ministro interino de
Relacións Exteriores de Guatemala para
pedir a retirada do libro. Ese mesmo ano
de 1949, Almoina publica en México La
póstuma peripecia de Goya.
Almoina escribe a Trujillo, o 23 de
decembro de 1949, a súa idea de viaxar a

Dominicana para escribir un libro sobre
a historia de Dominicana dende a invasión estadounidense até a actualidade.
Con tal fin o goberno de Trujillo
envioulle catro mil dólares. Almoina intentaba así despistar a Trujillo. Mais o
4 de febreiro de 1950, no xornal El Crisol de La Habana, unha reportaxe de
Almoina culpa a Trujillo da situación
inestábel no Caribe dende 1947.
Cando lle van levar o cheque á súa
casa, Almoina cóntalle ao embaixador
dominicano Incháustegui Cabral as súas
vicisitudes cando chegou a México, e a
guerra que lle fixeran por ser amigo de
Trujillo. Contoulle ao embaixador que
lle prometeran un posto na UNESCO e
na Secretaría de Educación mexicana,
mais pola súa relación con Trujillo
fóronlle denegados, así que non tivo máis
remedio que dar aulas de filosofía por
155 pesos mexicanos ao mes e rexentar
unha pequena farmacia.
0 embaixador dominicano faloulle
do libro de Bustamante ao que Almoina
preguntou “e onde foi editado?”, para
despois afirmar que non o coñecía. 0
mesmo Almoina, nesta conversa, aseguroulle ao embaixador que para o
“Honorable Presidente e a Primeira
Dama eu só teño cariño e agradecemento, tanto que agora que se di que eu fixen
ou dixen cousas que poden interpretarse
coma probas do contrario, estou
disposto a correr todos os riscos precisos para desmentilo”.
Almoina, nesta conversa, solicita
ao embaixador 12. 000 dólares para escribir Yo fui secretario de Trujillo, seis
mil antes e seis mil despois de editado.

Nun documento escrito por Almoina
coñecido despois do seu asasinato, este
asegura que escribiu o libro por pedimento da señora Trujillo “que me
escribiu para dicirme que circulaban
noticias de que eu estaba atacando o
goberno do seu esposo e que ela esperaba que desmentise aquela noticia”. Vemos, polo embaixador, que non foi así,
senón que foi Almoina o que pediu a
muller que falase con Trujillo para a escrita do panexírico polos 12.000 dólares.
Trujillo enviou os cartos a Almoina,
aínda despois de editado o libro, coa idea
de que Almoina confiase no ditador. En
outubro de 1951 Almoina pide a Trujillo
cartos para o pagamento da farmacia.
Vendera o incunábel de Erasmo de
Rotterdam de 1541 que lle regalara a
muller de Trujillo ante a grave situación económica en que estaba. Almoina
en 1951 edita en México Juan de
Zumárraga. Regla cristiana breve.
Nun documento que se coñeceu
despois do asasinato de Almoina, este
dicía: “Eu non teño ningunha relación
con Galíndez. Non o vin nin mantiven
comunicación con el, dende a súa saída
da República Dominicana. Galíndez non
é amigo meu, a causa dun incidente de
carácter persoal que tivemos con motivo
duns exames na Escola Diplomática na
República Dominicana en que ambos
eramos profesores.” O incidente, segundo conta Vera, puido ser a orde que dera
o propio Almoina para que na escola
diplomática suspenderan un moi bo
exame de Rosa Ráez Penha, daquela
moza de Galíndez. Almoina aceptou a
súa responsabilidade e a verdade da

Una satrapía
en el Caribe
Hñroria puntual dc b nnala vida dcl dápota
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Una Satrapía en el Caribe, T' edición dominicana de 2003. Mentres Galíndez dende o
primeiro momento declarou a autoría de
Almoina, baixo o nome de Gregorio R,
Bustamante na edición guatemalteca de 1949,
este sempre negou a súa autoría
La biblioteca erasmista de Dijléndez.
Ciudad Trujillo, 1945

Ramfis, alumno de Almoina, primeiro pola esquerda, co seu pai nun
desfile militar

Asasinato de Almoina na prensa mexicana

HllimaseNoliñas

María Martínez, segunda pola dereita, escribiu Meditaciones morales en 1948, froito das
aulas e conversas con Almoina. En Dominicana atribúen a autoría ao mesmo Almoina
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excelencia do traballo, mais xustificouse
dicindo que tiña esas ordes.
Trujillo decidiu asasinar a Almoina
en La Habana para que pagara a súa
“falsa amizade”, pero non puido ser. Os
destinos de Galíndez e Almoina
cruzaranse na capital de Cuba. 0 galego
recibira o encargo de falar con Galíndez
para ofrecerlle até 50.000 dólares para
que deixase de escribir sobre a situación en Dominicana, aínda que o que de
verdade quería Trujillo era conseguir
que Galíndez deixase de pronunciar conferencias contra el en Estados Unidos.
En 1960 Almoina publica en México
unha introdución a A Iliada e á Odisea.
O 4 de maio, no centro da Cidade de
México, Almoina era atropelado.
Artemio Servando Molina e Francisco
Manuel Quintana Valdez, dous pistoleiros cubanos ao servizo de Trujillo,
baixaron do automóbil e remataron de
tres balazos a Almoina, quen morrería
ao día seguinte e declararía á policía
mexicana a autoría de Trujillo.
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Nota dun xornal mexicano

Pistoleios1 ntillanos Hieren a/ ex Secretario del General Trujillc
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SERIN TRAIDDS LOS2
ASESINOS DE ALMOINA
Son Cnbanos de Origen, al Servicio
de Truiillo.-Están Presos en Miami
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Cangas de Morrazo, 1913-Puerto
Rico, 1986

Con 11 anos mórrelle o pai e
marcha coa nai a Bordeos. Alí
estuda Belas Artes entre 1930 e
1934 en L’Ecole des Beaux Arts.
Bolseiro da Deputación de
Pontevedra, en 1935 marclia a Madrid estudar na Academia de San
Fernando. A guerra civil non lle
deixa continuar os seus estudos.
Participa baixo as ordes de
Enrique Lister no V Corpo de
Exército (Divisións 11“, 45“ e
46“), durante a Batalla do Ebro,
como cartógrafo militar. Un dos
irmáns Botello, Manuel, morre na
guerra, e Angel, xunto aos outros
dous, foxe cara a Francia onde
pennanecen internados nun campo de concentración até que marchan a Bordeos.
En xuño de 1939 enibarca cara
a Dominicana no barco La Salle,
país no cal permanecerá até 1941.
En Santo Domingo relaciónase co nutrido grupo de artistas e escritores republicanos
exiliados. Con eles fixo unha exposición colectiva de arte latinoamericana en Nova York. Na
capital dominicana traballou na
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Grupo de artistas refuxiados en Dominicana en 1940 (de esquerda a dereita: Fraiz
Grijalva, Manolo Pascual, Georg Hausdorf, Angel Botello, «Compostela», Alloza,
Rivero, Gil, Yoryi Morel, Vela Zanetti, Junyer e Darío Suro)

Pétionville. O teito está forrado con teas de algodón que Christiane
fiaba e Ángel pintaba

Ángel e Cliristiane na siílde mel en Fóret
des Pins. 1945

Pintando na praia, 1946

No seu obradoiro en La Hai- 1943
No seu obradoiro de Pétionville. 1946

copia de tres retratos e ofrecéronlle un posto
permanente como artista comercial, traballo que
non quixo. No Ateneo Dominicano presentou
unha exposición que tivo grande éxito e que
mesturaba a súa obra de antes e de despois do
exilio. Ángel Botello chegou a ser un artista moi
cotizado xa naqueles tempos dos seus comezos
dontinicanos, e pintou varios retratos para a
universidade e para a clase alta dominicana.
Ese ano marcha a Puerto Rico e xúntase
co seu amigo “Compostela”, que marchara da
ditadura de Trujillo a esta colonia estadounidense. 0 catálogo da exposición de Botello en
Puerto Rico dicía: “Ángel Botello Barros vén
expoñer ante nós as teas que pintou durante o
seu exilio en Santo Domingo. Trae tamén unhas
paisaxes da súa Galiza atlántica. A confrontación destas paisaxes con aquelas teas mostra,
asemade, a evolución técnica e espiritual do artista e a súa diversa emoción ante realidades
xeográficas tan arredadas.”
A pintura de Ángel Botello antes de
chegar a Dominicana era de carácter impresionista, resultado, se cadra, da súa escola
francesa. Porén, na chegada de Botello a Dominicana caracterizouse por unha grande
intensidade cromática e figuras femininas de
gran sensualidade. Para o crítico Luis Palés,
ollando as paisaxes tropicais de Botello, un
decátase de que o ollo estranxeiro capta
mellor que o propio a luz e a cor do Caribe, se
cadra, por unha perda da percepción do cotián
ou da familiaridade.
Ángel permanece un ano en La Habana e
dous anos despois marcha a Haití, á súa capital
Porto Príncipe, casando con Christiane Auguste
e facendo varias exposicións e cadros para o presidente haitiano Elie Lecot. Nunca máis irá á
Dominicana de Trujillo

LLl

Z
<

ü
o
z
LU

(J
Z)

LU

No seu obradoiro en Guatemala

No seu obradoiro en Puerto Rico, anos 50

Posando ante o cadro en homenaxe ao dirixente do POUM asasinado Andreu Nin

A Coruña, 1912-Madrid, 2001

Irmán do pintor Mario Granell, Eugenio foi escultor, escritor,
violinista e pintor. Con Mario,
sendo ambos nenos, editan en
Santiago a revista SIR (Sociedad
Infantil Revolucionaria). Marcha
a Madrid en 1928 para estudar
na Escola Superior de Música.
En 1935 ingresa co seu irmán e
outros galegos, como Alberto
Fernández Mezquita, no POUM
(Partido Obrero de Unificación
Marxista), froito da unión de
Izquierda Comunista co Bloque
Obrero Campesino.
Participou na elaboración da
revista P.A.N. con criticas
musicais. Feita integramente
por galegos en Madrid, P.A.N.
contou como director con Otero

De esquerda á dereita. De pé, Manuel Llanes e Rafael, Américo Henríquez, André Breton,
Amparo Granell, Aída Cartagena, Eugenio Granell, Franklin Mieses. Segunda fila, Antonio
Fernández Spencer, Elisa Breton, Manuel Valerio, Freddy Gatón, Héctor Ramírez, J.M.
Glass Mejía. En primeiro termo Natalia e Elton, fillos dos Granell

Espasandín, como secretario con Fernández Mezquita e como colaboradores
cos Dieste, Rafael e Eduardo, Rafael L.
Fersen, Cándido Rodríguez Mazas,
Ribas e Arturo Souto.
Na guerra de 1936 Eugenio Granell
participa na defensa de Madrid e coas
milicias do POUM en Guadalajara e na
fronte de Aragón. En 1937 escribe El
ejército y la revolución na editorial Marxista. Participa na revista Hora de España, dirixe o xornal El Combatiente
Rojo e colabora na revista La nueva era
e no xornal La Batalla, todas
publicacións do POUM.
Marcha cara a Francia. Granell
consegue marchar grazas ao S.E.R.E.
(Servizo de Evacuación de Refuxiados
Españois). Amparo, a súa muller, conta
que embarcan no La Salle. Eran segundo a súa testemuña 800 exiliados republicanos e 800 xudeus. Amparo conta a
súa saída cara ao exilio en xaneiro de
1940: “Saímos do porto francés con escolta até Casabranca, debido aos submarinos alemáns. En Casabranca estivo o
barco atracado dous días porque o marfora
minado. En Guatemala, soubemos, anos
máis tarde polo embaixador republicano
D. Salvador Echeverría, moi bela persoa,
que o noso barco, cuxo destino era Chile,
tivo que cambiar de rumbo porque as autoridades chilenas se negaron a recibir
máis refuxiadospolo momento. Taménfoi
esa unha razón para que estivesemos eses
dous días en Casabranca. Porfin saímos,
xa sen escolta, rumbo á República Dominicana, pois o ditador Trujillo aceptara
recibirnos, baixo pagamento previo de non
sei cantos dólares por cada refuxiado.

Imaxino que aos refuxiados xudeus lles
ocorreu o mesmo. (...)
0 barco foi afundido ao seu regreso a
Francia. (...) Chegamos á cidade dominicana de Puerto Plata. Estábanos esperando
unha multitude de xente e moitas señoras
que, ao desembarcar, nos daban roupa e comida. Alímesmo en Puerto Plata, leváronos
a t.odos os españois a uns grandes galpóns e
pasamos alí, as mulleres e os nenos, a nosa
primeira noite. A mañá seguinte, a 400 de
nós destináronnos a Dajabón, unha vila case
baleirafronteiriza con Haití. Aos outros 400
leváronos a San Francisco de Macorís eformaron outra colonia. Supoñíase que eramos
campesiños e que íamos traballar a terra. Os
poucos que o intentaron non sacaron ren. Ao
parecer o clima tropical non se axustaba aos
cálculos dos poucos supostos agricultores.
Aos dous ou tres meses, deixamos Dajabón
con setepesos que lle pedimos a un amigo para
o billete de autobús efomos á capital”.
Este foi o comezo do exilio de moitos
republicanos, e o de Granell e a súa dona
Amparo Segarra.
Eugenio toca o violín na orquestra
sinfónica de Enrique Casal Chapí e comeza
a pintar precisamente na illa. Mais a música e a pintura Eugenio combínaas cos escrita en publicacións como Ágora ou nas

páxinas cidturais do xornal La Nación.
Granell comeza a pintar un mundo
para el descoñecido. Os temas son
indíxenas, animais da illa, obxectos
ináxico-relixiosos...
Pero Eugenio decide marchar da illa
ante o ultimátum de 24 horas que lle dá o
ditador Trujillo por negarse a asinar un documento de apoio ao ditador. Despois de sete
anos na illa marcha cara a Guatemala.

Co escritor e revolucionario anarquista Victor Serge. Santo Domingo, 1941

O violinista Hutchinson con Granell. Santo Domingo, 1943

Granell con Ted Duncan.

Doi°> 1944

Bretón e Ganell. Santo Domingo, 1941
Andrés Segovia, Granell e Luis Soto en Santo Domingo, 1944

Qnco violinista Yehudi Menuhin. Santo Domingo, 1943
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Ciudad Trujillo, na rúa Wenceslao Álvarez, 1946
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Santiago de Compostela, 1898-San
Juan (Puerto Rico), 1988
Fillo de pai canteiro, “Compostela” aprendeu desde cativo o
oficio de tallista, co que se
trasladou a Madrid en 1920, empregándose nunha casa de mobles,
onde logrou facerse escultor e
acadou, de xeito inusitado, o acceso a algunhas salas de exposición. Mestre da talla directa en
madeira, marcha como bolseiro a
París entre 1930 e 1932.
Aínda que abordou temas deportivos —asunto practicamente
inédito entre os escultores peninsulares da preguerra-, o seu recoñecemento conségueo a través das
representacións de temática animalística -“Cocodrilo”, “Foca”,
“Camellos”, “Cebú”, “Monos”, “El
Cóndor"- e especialmente en obras
como as daquela serie parisina de
Pingüíns que, como ben dixera a
súa filla, Carmen, eran os pingüíns
que Anatole France convertera en
alegoría (“Pingüino Académico”,
“Pingüino Mona”, “Pingüino
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Maternidade pingüín, 1927
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Iguana común, 1928

Cabeza de República. Madeira encerada. Colección particular

Compostela en 1965 ao carón do busto a Bueso

Emigrantes

Abad") co que rexistra unha divertida
crítica a personaxes da sociedade galega.
Durante a súa estadía en Madrid,
“Compostela” decidiu instalar as súas
esculturas na escalinata das Cortes, onde
as súas pequenas estatuíñas de temática animalística quedaron franqueadas
polos clásicos leóns dos canóns fundidos de bronce. Obviamente, foi desafiuzado pola Garda civil, pero o xesto
iconoclasta acadou o obxectivo previsto,
pola consecuente resonancia na prensa,
que lle abriu as portas dalgúns espazos
de exhibición.
Galeguista republicano, en 1931
expón no Museo de Arte Moderna e no
Círculo de Belas Artes. Famoso foi o
busto que lle fixo ao poeta Rafael
Alberti para a Asociación de Intelectuais Antifascistas.
0 inicio da guerra civil fai que
Compostela entre como escultor no Quinto Rexemento. Na guerra realizou
innumerábeis cantidades de máscaras
mortuorias de soldados caídos en campaña. Colabora no Nova Galiza, boletín
dos intelectuais galegos antifascistas editado en Barcelona e son famosas as súas
tres emblemáticas esculturas de Santiago Álvarez, El león y la loba, en que un
león español triunfante atacaba unha
loba italiana e El oso madrileño na cal un
oso ataca cun érbedo o xeneral Franco.
Tras a derrota do exército republicano, saíu co 5“ Corpo da 11.“ División
do Exército republicano e cruzou a
fronteira francesa o 8 de febreiro de 1939.
Estivo recluído nos campos de Argelés,
St. Cyprien, Campos 1 e 3 e Agde, pasando polos hospitais de Perpignan,

Marsella e Séte, a causa das feridas sufridas nun accidente cando un médico
xeneroso tratou de sacalo do campo de
concentración de St. Cyprien.
Durante a súa recuperación no hospital de Séte, mentres as feridas físicas
van sandando, comeza a facer debuxos
dos mutilados e feridos en anacos de
papeis. Tamén fai unha estatuíña de Esculapio en xeso, coa intención de vendela
e gañar algún diñeiro. Obtivo o xeso en
pagamento polo seu traballo no hospital axudando a poñer escaiola nas fracturas e feridas doutros refuxiados.
“Compostela” documentou graficamente o traballo con estes feridos, como o
testemuñan un conxunto de debuxos
que o acompañaron na travesía cara a
Dominicana e que resultan un excelente
documento histórico da situación dos
refuxiados nos campos de concentración
en Francia. Neste sentido, a súa manifestación artística nos campos de concentración estivo estreitamente ligada á
medicina, como se iso contribuíse ao seu
propio proceso de curación: transformar
o horríbel en expresión artística.
Con todo, até que chega a América
non retoma realmente a súa profesión
de escultor.
Chega a Santo Domingo como un
dos labregos que pedía Trujillo para
repoboar e “branquear” a terra dominicana ante a “invasión” haitiana.
No paquebote La Salle, coa axuda
do S.E.R.E., chega o 19 de decembro de
1939.
En Santo Domingo, volve traballar
como escultor para gañar algún diñeiro,
realizando bustos de personalidades do
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Diario de Compostela no campo de concentración francés. Nesta paxina podemos ler os enderezos de Botello e Malagón na República Dominicana

Pavillóns de refuxiados do Hospital La Cori
de 1939, pintados por Compostela

Compostela xunto ao busto da súa muller Margot Arce

O oso de Madrid e o oso de Moscova. 1937

presente e pasado dominicano. Aos
poucos, a súa imaxinación creadora
comeza a apropiarse do trópico, recobrando a continuidade do seu estilo.
Novamente comeza a realizar esculturas de animais, esta vez da fauna tropical. As pezas servíronlle para reunir
unha pequena colección que utilizou
como medio de presentación en Puerto
Rico, onde foi convidado a expoñer en
outubro de 1940.
Cómpre advertir que un dos maiores problemas que encarou o escultor
“Compostela” en Dominicana foi a
ditadura de Trujillo. Este encargáralle
unha escultura súa e “Compostela”
fixéraa con rostro de siniio. Non tivo
máis remedio que marchar á illa veciña
de Puerto Rico.
Coñece a súa muller, a profesora
Margot Arce, estando en tratamento pola
malaria en Puerto Rico, illa á que chega
convidado por vez primeira en 1940.
A idea de pingüinizar a humanidade
non era orixinal de “Compostela”. Veulle
ao escultor da lectura do libro de Anatole
France A illa dos pingüíns de 1908.
Pero “Compostela” non se engana
coma o personaxe da novela de France,
o santo Máel, que chega ás rexións polares e confunde os pingüíns con homes.
Os pingiiíns de “Compostela” non son
homes; son, en palabras da súa filla:
“pingüíns pertencentes a mdia civilización
superior que non precisan ser cristianizados nin aculturizados á civilización occidental, como fai o santo, para proceder a
fundar a nación pingüína”.
Para os efectos deste estudo, o
“Compostela” que máis nos interesa,

sen embargo, é aquel cuxa obra non vimos recollida en ningún dos textos de
historiografía artística española ou especificamente galega que puidemos
consultar. Aquel que pouco despois de
iniciada a Guerra Civil sae do seu país
e tras un periplo por terras americanas,
se instala defmitivamente no Caribe, na
illa de Puerto Rico, onde, á altura da década dos anos cincuenta, despregará un
labor pedagóxico excepcional e fundacional que lle outorga o recoñecemento
maiúsculo de “Mestre da vangarda
escultórica figurativa” nese país caribeño
colonia de Estados Unidos.

Retrato de Casares Quiroga. Madeira.
Colección particular

Maternidade

Nicaragua
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Ville d’Eu (exilio francés), 1939

Fe-de-ri-co, normando: texto copiado da súa partida de
nacemento: “o trinta e un de
outubro de 1939 a primeira hora
da madrugada, naceu Luis Federico Fernández Ackermann, sexo
masculino, fillo de: José Fernández Vázquez, oriúndo da Coruña, experto en construcións,
(tamén en accións políticas: Jorge de Soutomaior no secuestro do
Santa Maria, 1961, representante da Tricontinental en Laos,
Camboxa, Vietnam etc...) e de
Margarita Ackermann Von Haag,
de profesión descoñecida, alemá
de Breisgau, domiciliados en Barcelona, actualmente residentes en
Criel sur Mer, na casa de vacacións da Dra. Gillard Dressé. Carimbos e sinaturas, Ville d’Eu,
Seine Maritime, France.
Federico, fillo do comandante Soutomaior (A Pobra, 1904), exmembro do D.R.I.L. participou en
importantes accións armadas durante a súa mocidade. Adestrado
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Nicaragua, tempos de guerra

en Cuba vía Checoslovaquia, foi membro
do MIR até que é detido e condenado a
cinco anos. O mesmo día que cumpría anos
de morto Simón Bolívar, un 17 de
decembro, do ano de 1968 saía, e comezaba a súa vida detrás dun obxectivo que
o levaría a ser Premio Nacional de Fotografía en Venezuela en 1995. Nicaragua
tempos de guerra é un dos seus máis interesantes traballos.

Nicaragua tempos de guerra

Garda nocturna no cuartel de Estelí, Nicaragua, 1984

Nicaragua, tempos de guerra

Christian Belpaire, fótógrafo belga,
autor, entre outros de El Llano adentro,
Negro soy negro, dicíalle a Federico: “colega, se non fotografas indíxenas perdiches!
Desde logo que Belpaire se refería ás posibilidades de colocación no exterior. Federico pensaba nalgunha guerra. Nicaragua
podería ser.
Rivero, amigo de Tontás Borge, ministro do Interior de Nicaragua foi de grande
axuda. Tamén o director da xornal oficial
do sandinismo Barricada. Difícultades para
obter o carné de xornalista pero ao final
conségueo en Nicaragua. 0 Goberno nica
recibe coas mans abertas á prensa internacional. Bo transporte, comida, asistencia a todos os sitios onde Ortega facía campaña política. 0 PLI, partido de oposición,
contaba con mil e un obstáculos para obter
pintura para a súa campaña.
Campaña estadounidense contra os
sandinistas. Reagan, a Contra, Oliver
North, as súas sabotaxes, a CIA, guerra
en E1 Salvador e Honduras.
“Andei, andei e isto para as fotos é bo,
cando non se ten idea definida nin prioridades nin locacións previstas. Andar á

sauvette como diría Cartier Bresson.
Para recambios tiñas que ir a un mercado que se sabía negro. Asomarse a ese
mundo, prostíbulos e mercado ilegal de
divisas, debido ao Fiat, coñecer esa
cadea quizais compensou as horas dedicadas ao Mirafiore”.
Edwige Balutanski, haitiana filla
de ruso, educada en literatura nos Estados Unidos, xefa de redacción da revista Pensamiento Propio, narra a
arrepiante confesión, na revista, de
cómo foi urdido un plan para seducir o
cura secretario de Monseñor Obando,
para que os xornalistas gráficos tomaran fotos do relixioso espido, mentres
corría espaventado, acusado de pecados
capitais . A muller que aquilo narraba
tivo que recibir axuda psicolóxica na
URSS. Porén, unha vez que regresou a
Nicaragua, non conseguía o desexado
acougo; de feito chorou mentres o contaba, “choro ferinte para min”, di Federico, “un xa se fartara do desencanto, da inxenuidade, fixérase máis
testudo, máis cínico, máis humano, tal
vez máis guerreiro”.
Managua foi un acerto. Alí confluíron os mellores da cámara.
Meisellas, Bill Gentile, Salieti e outros.
En 1984, ao regresar dun campamento de recolección de café, cheo de
voluntarios, sometido a ataques diarios
da Contra, viaxaban Federico e un colega arxentino na plataforma dunha camioneta Toyota, chea de mulleres e
nenos, na súa rnaior parte indíxenas da
zona do río Coco hondureño. Hora e
tres cuartos vendo a estrada de terra.
Tratando de adiviñar terra movida e

Celebración da vitoria electoral de Daniel Ortega e Sergio Ramírez en Managua, 1984

Convoi militar cara a Ocotal no río Coco na fronteira con Honduras, 1984

1986

Nicaragua, tempos de guerra

unha mina baixo dela. Federico dicíase
“que carallo estarás facendo aquí, ninguén
che vai pagar as pernas se sobrevives;
ademais, os civís eran rematados pola
Contra para evitar a recolección das
colleitas normais”.
Ao entrar en zona sandinista, Federico e o che foron falar co condutor. Este
ofreceulles da cantimplora, e abrazáronse
os tres. Con fírme insistencia ofrecía a súa
cantimplora, “está ben, díxose Federico,
haberá que ser educado. Cando sorbín o meu
primeiro grolo, a miña boca incendiouse, e
seguín bebendo aloucadamente...foi o
mellor grolo de ron da miña vida.”
Chorou ao chegar a Maiquetía de
volta de Nicaragua, igual que o fixo en
1950 cando chegou de Francia. Nicaragua foi unha emoción. No amor, o medo,
o día a día, quizais, di, recuperei un pouco
a Selva Negra dos meus primeiros cinco
anos de vida por un chisquiño...non sei.
Nunca me recuperei, continúa, da
perda de Nicaragua. “Hoxe decátome
cando vexo as fotos. Edwige, ferida por
unha caída de moto, e vólvome preguntar en cál fío de mundo nos perdemos”.
“Observo os meus fillos e netos, toda
unha vasta conxunción tribal coa súa
terra nos Andes, cos seus futuros enlazados, medran e rin, creo que rin demasiado para o meu gusto por Cioran, pero
polo de agora, como se di que din, sinto
que o tempo devora, que se os días e os
estanques se alongaban nos ollos do
cativo, hoxe non parece que tiveramos a
mesma marca de reloxo”. Federico vive
en La Mula, estado Barinas, nos “llanos”
venezolanos, nunha casa no medio da
nada e no centro de todo.
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Vilagarcía de Arousa, 1948-Nicaragua,1980
Duro oficio o exilio titulara
un dos seus libros o poeta turco
Nazim Hikmet, quen tivera por
moitos anos como domicilio
cárceres e exilios. Dúas residencias, o cárcere e o exilio, onde estamos sempre lonxe dos lugares
aos que voltamos coa memoria.
Ramón Varela González, revolucionario. Economista, nacionalizado brasileiro, exiliado e
perseguido pola ditadura brasileira, procura asilo no Chile de
Allende. Exiliado doutra volta
polo golpe de Pinochet, marcha
para México. Aquí estuda unha
mestría e dá aulas de economía na
Universidade Autónoma de Méxi-

México

Nicaragua, 1978
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Nun mercado, México

México

co, até que a revolución sandinista chama
urxentemente a todos os bos e xenerosos
para coller unha arma e un arado.
Ramón marcha cos seus país á
emigración americana a Sao Paulo. Non
voltaria á sua vila Vilagarcía, por
primeira e derradeira vez, até 1978.
Alumno avantaxado no Brasil,
cunha intelixencia fóra do común. De
pensamento profundo, rexo, estudoso
e traballador. Home de inquebrantábeis ideas políticas non dubida en
enfrontarse á ditadura brasileira dende a súa época de estudante de bacharelato.
A súa extraordinaria capacidade
intelectual e de traballo aseguroulle o
ingreso inmediato na selecta Faculdade
de Ciencias da Universidade de Sáo
Paulo. Estudante de Física Teórica extraordinario foi premiado cunha bolsa
do Instituto de Física Teórica da
Universidade de Sáo Paulo.
Ramón renuncia á bolsa para poder continuar a loita contra a ditadura
militar brasileira.
En 1951 regresa ao poder Getúlio
Vargas que, a consecuencia dunha grave crise política, se suicida o 24 de
agosto de 1954. En 1955 é elixido
Juscelino Kubitschek, o presidente
que en 1960 trasladará todos os poderes á nova capital, Brasilia, en abril
de 1960. Jánio Quadros é electo para
o período de 1961 a 1966, renunciando aos poucos meses de asumir o cargo sendo substituído o 7 de setembro
polo presidente de esquerdas Joáo
Goulart. En abril de 1964 os militares dan un golpe de Estado que depón
o presidente democrático Goulart e

asume o poder o xeneral Humberto
Castelo Branco e en 1967 Arthur da
Costa e Silva.
Son duros anos de represión. En
1968 as protestas estudantís percorren
todo o Brasil en unión aos principais
sindicatos e partidos de esquerda. A
ditadura militar pecha o Congreso Nacional e decreta a Acta institucional que
institucionaliza e legaliza a represión.
A época negra da ditadura brasileira abrangue dende os anos 1969 a
1974 con milleiros de presos, desaparecidos e mortos.
Ramón tivo que fuxir de Brasil disfrazado de relixioso cara a Chile en 1972.
Grazas ao Goberno de Allende da Unidad Popular, milleiros de exiliados latinoamericanos atoparon refuxio en Chile
e salvaron as súas vidas.
En Chile dá aulas na Universidade
Técnica do Estado de Cliile, comezando
os seus estudos de economía. Pero o golpe en Chile era cuestión de tempo. Foi
precisamente Ramón o encargado e cerebro da fuxida de moitos asilados
brasileiros cara a Arxentina cando
aconteceu o Golpe de Pinochet. Moitos
dos que quedaron en Chile foron
asasinados.
Ramón marcha, a través dun convenio, cara a México. Continúa os seus
estudos de mestría en economía e dá
aulas na UNAM. Nacen as súas fillas
Mariana en 1974 e Ana Elisa en 1978.
A súa casa en México, refuxio da
esquerda exiliada latinoamericana,
pechou para coller unha arma e un arado e marchar a Nicaragua. Del dixeron
os sandinistas: “As súas calidades ex-

traordinariamente humanas unidas a esa
timida personalidade e non menos firme
condicióti revolucionaria, así como a súa
abnegación e entrega deixaron pegadas na
Asociación de Trabajadores del Campo,
na Central Sandinista de Trabajadores,
na Cruzada Nacional de Alfabetización
e especialmente no Instituto da Reforma
Agraria. Inesperadamente, no trafegar
que a Reforma Agraria lle impuxera — na
realización da Enquisa aos traballadores
do campo, que día a día ocupaba todo o
seu entusiasmo, un camiño traizoeiro, a
noite do 18 de abril (1980), ftxolle emigrar por derradeira vez”.

Nicaragua, 1980

capcrcitación
Folleto redactado por Ramón para o goberno sandinista
Sandino antes do seu asasinato
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Dúas chaguaramas (palmas reais) en Nicaragua

Panamá
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Pontevedra, 1905-Panamá, Cuba,
Miami, 1984

0 primeiro lehendakari de
Euskadi puido ser José Echeverría Novoa e non José Antonio
Agirre. Echeverría Novoa, pontevedrés descendente de emigrantes
vascos de Iparralde en Pontevedra,
era membro de Izquierda Republicana e o gobernador civil máis
novo unha vez caída a monarquía
de Afonso XIII. Chega a Bilbao
en xuño de 1936. A súa tarefa
principal como gobernador civil de
Biscaia, nese momento, era descubrir a trama militar que ameazaba
cun golpe de Estado á democracia. Desartella e dá a baixa a moitos militares implicados antes do
golpe de Estado.

Despois da insurrección fascista,
neutraliza os elementos non descubertos,
dá armas ao pobo e organiza as primeiras
columnas da resistencia.
0 antecedente do Goberno Vasco de
Agirre atopámolo nas Xuntas de Defensa de Guipúscoa do 20 de xullo de
1936, no Comisariado de Defensa da
República en Biscaia do 23 de xullo e
na posterior constitución da Xunta de
Defensa de Biscaia o 12 de agosto que
presidía José Echeverría. Esta Xunta
de Defensa estaba integrada por varios
partidos, Izquierda Republicana,
PSOE, Partido Comunista de Euskadi
(EPK), Unión Republicana, PNV) CNT,
e polos sindicatos STV e UGT.
0 9 de setembro Echeverría dita
unha orde segundo a cal o único organismo director da defensa de Euskadi é
a Xunta e o gobernador que a preside.
Todos deben obedecerlle e todos son (somos, segundo o texto) “soldados rasos,
mudos, disciplinados e austeros”.
Os nacionalistas vascos loitaban
tamén por algo superior á Xunta: un
Goberno dos vascos para Euskadi. 0
propio Agirre condicionara a súa entrada no Goberno republicano como ministro de Obras Públicas á concesión do
Estatuto Vasco e á formación do
Goberno de Euskadi, solicitudes, ambas, rexeitadas polos republicanos
españois de Madrid.
Manuel de Irujo presenta ante a
Xunta de Defensa de Biscaia a situación de Guipúscoa (a piques de perderse
e derrotados moralmente), situación que
determina que a Xunta de Defensa de
Guipúscoa pida a Bilbao que se constitúa

en Gobemo de Euskadi. A proposta de Irujo
non ten oposición e é apoiada mesmo polo
gobernador civil José Echeverría Novoa.
Echeverría lehendakari?
Foi Eclieverría quen contaría anos
despois que José Antonio Agirre o visitara para lle propor a presidencia dese
goberno autónomo. Echeverría rexeita
o cargo por non ser vasco e porque entendía que unha medida así sería
aproveitada polo inimigo para desmoralizar os vascos.
Así, un 5 de outubro de 1936 é
aprobado nas Cortes españolas o Estatuto e Eclievarría Novoa asina a convocatoria para a elección de presidente
provisional de Euskadi, eleccións ás que
se presentaron só dous candidatos: José
Antonio Agirre, apoiado pola Frente
Popular e o PNV e Ramón Madariaga.
A asunción de Agirre deixaba sen
cargo os gobernadores, Echeverría entre eles. Na Casa de Xuntas de Gernika
xura o cargo. Echeverría leu un discurso no cal dixo que a única ambición da
súa vida política consistira en que
Galiza fose libre e a súa personalidade
claramente definida e recoñecida. Pediulles aos que escoitaban fe cega nos
poderes constituídos.
Agirre xurou ante a Árbore de

Gernika, quedando así como a primeiro
presidente da historia de Euskadi e
sancionou o cargo o mesmo Echeverría
Novoa con estas palabras: “Neste intre,
e baixo a Arbore de Gernika, entrego a
autoridade do País kasco ao seu lexítimo
representante, don José Antonio de
Agirre. Lekube”.
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Carta de Echeverría, do 17 de xullo de 1936, informando dos membros da conspiración e golpe de Estado

Nota de Echeverría a Osorio Tafall

Outra foto da torna de posesión do lehendakari

Discurso do gobernador civil Eclieverría na investidura dolehendakari

Constitución da X«' '1; Defensa de Biscaia en Gernika, presidida por
Echeverría Novoa fúcrófono)

Echeverría Novoa, motor e corazón
da Comisaría de Defensa de Biscaia, conformada só por partidos de esquerda, e
despois da Xunta de Defensa de Biscaia,
na que obrigou a participación do Partido Nacionalista Vasco (“díxenlles que ou
entraban na Xunta ou disolvería o seu
partido; que nunha circunstancia como
aquela non se podía ser ambiguo, nin nadar nin gardar a roupa” dixo o historiador Vicente Talón que Ile contara o propio Echeverría), rematou a súa tarefa na
historia coa constitución do primeiro
Goberno Vasco.
Echeverría Novoa marcha en plena guerra cara a Valencia e Barcelona, exiliándose despois en Panamá,
Cuba e Estados Unidos, país no que
morreu esquecido.
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Traballadores galegos na Canle de
Panamá, 1904-1914

A obra da canle de Panamá,
nun principio unha obra francesa, recibiu dende o seu comezo a
traballadores de todo o mundo.
Chineses, antillanos, españois e
galegos. A partir do ano de 1904
téñense cifras da porcentaxe de
traballadores do Estado español
na canle, aproximadamente un
18.39%, segundo The Canal Record, consistindo o segundo grupo de importancia segundo o país
de procedencia, despois dos
traballadores afroantillanos. 0
total de traballadores do Estado
español na construción da canle
foi de 8.298 durante o período de
1904 a 1914, dos cales máis do
60% eran de orixe galega, sendo
contratados para os traballos
1.174 en 1906, 5.293 en 1907 e
1.831 en 1908, duntotal de 45.000
traballadores estranxeiros.
En marzo de 1904 o presidente estadounidense Roosevelt
nomea a primeira Comisión da
Canle Istmica baixo a presidencia de John G. Walker. Desta saíu
a Comisión de transferencia da
propiedade francesa no Istmo,
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Traballadores galegos vivindo

F

Traballadores galegos

vagóns do PRR

que mantivo nos seus postos aos 700
obreiros contratados polos franceses.
Esta Coniisión, ineficaz, foi
substituída por outra en abril de 1905
presidida polo enxeñeiro John F.
Stevens e substituída por unha terceira
e derradeira, composta por militares e
civís estadounidenses presidida por
George W. Goethals. Este impuxo ás
obras da Canle un réxime militar, incluso aos traballadores.
Os traballadores
A forza de traballo tiña dúas
divisións importantes. Unha estaba
constituída polos traballadores do sistema gold roll, estadounidenses, que tiñan
traballos administrativos, enfermeiras,
mecánicos e oficiais, e recibían o seu soldo en ouro estadounidense.
A outra estaba constituída polo sistema silver roll, que cobraban en prata
panameña. Os galegos, españois, afroantillanos e outros europeos (gregos e italianos principalmente) cobraban baixo
este sistema, aínda que dentro deste grupo o salario dos afroantillanos era inferior ao dos europeos e equivalía á metade
do soldo dos estadounidenses, dentro
deste mare mágnum de 45 nacionalidades diferentes que significou a principal
obra de enxeñaría do século XX.
O profesor Luis Navas Pájaro
conta dunha Comisión investigadora
nomeada polo presidente Roosevelt na
que se descubriran 751 diferentes tipos
de pagamentos entre os empregados do
silver roll e uns 400 entre os adscritos
ao sistema gold roll.
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Os traballadores eran contratados
no seu país de orixe por axentes estadounidenses, e pagábaselles a viaxe,
descontándolles despois do seu salario
o seu importe, mais sen a garantía que
tiñan os afroantillanos da repatriación.
A xornada era de 10 horas sen vacacións, a diferenza da xornada dos estadounidenses, que era de 8 horas e si
tiñan vacacións.
A categoría a que pertencía cada
traballador determinaba o seu status
dentro da Zona da Canle. Así, segundo
esta, terían asignado o salario, o aloxamento, a atención sanitaria, os surtidores de auga, a escola, a biblioteca, o
transporte, as facilidades para o recreo,
as vacacións e as xubilacións.
Os traballadores galegos eran moi
apreciados polos estadounidenses. G.
Mack, en La tierra dividida, asegura
que a Comisión informaba en 1906 que
“a súa eficacia non só é máis do dobre
que a dos negros, senón que resisten
mellor o clima”. Porén, na medida en
que medraba a eficacia dos traballadores afroantillanos e as folgas dos
galegos, estes foron diminuíndo nas
obras da Canle.
Carolina García Borrazás en A
Canle de Panamá 1904-1914 di que entre 1906 e 1908, 12.000 traballadores
europeos foron contratados polos
axentes da Canle. En 1906 a cantidade
de europeos era insignificante e os estadounidenses estaban insatisfeitos co
rendemento dos afroantillanos, así que
contrataron 2.500 chineses. Os primeiros
galegos contratados para as obras da
Canle chegaron de Cuba contra a fin

amarela

Traballos en Culebra Cut

Familia de Colón, 1915

Cidade de Colón, Panamá, 1914

Gatun

de 1905, mais a maior parte deles foron contratados no Estado español.
Segundo Carolina García Borrazás, co enxeñeiro John Stevens ao mando das obras, a contratación de man de obra galega será unha
constante. Este valoraba moito os galegos "por
seren rexos e traballadores'", sona que adquiriran
na construción das obras do camiño de ferro
na illa de Cuba.
0 presidente Roosevelt, en carta do 17 de
decembro de 1906, loou o traballo destes
traballadores. Era normal que se lles atribuísen
as seguintes calidades aos traballadores galegos
de pico e pa: "saiidábeis, robustos, capaces de soportar a humidade, as choivas tropicais e as altas
temperaturas”.
O escritor estadounidense John Foster Carr,
no seu libro The Panama Canal, 1906, di que eloxia
os galegos sobre todo polo seu espírito de traballo,
e fai unha comparación cos seus compañeiros
afroantillanos, referíndose ao emprego do seu
tempo libre. Segundo García Borrazás “O seu
traballo (dos galegos) resultaba tan efectivo que a
intención de importar máis galegos se fai patente
noutros escritos publicados”.
Porén, a oferta da Comisión distaba moito da
realidade atopada por estes traballadores na Canle,
como a comida, a asistencia médica, o sistema disciplinario, anulacións de contratos e incluso
rebaixas salariais. Ante a inoperancia das autoridades diplomáticas españolas en velar polos seus
cidadáns traballadores, a Directiva do Centro Gallego de La Habana enviou a Panamá dous emisarios para verificar as condicións laborais e liumanas dos traballadores galegos na Canle. Luis Cajete
Guerrero e José. G. Lorente foron os enviados;
emitiron un informe en que verificaban que os
traballadores galegos tiñan un trato satisfactorio,
recollendo testemuños persoais, o bo estado das
vivendas, a asistencia sanitaria e a alimentación.
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Venezuela

Sensati lllegada a Moscú deHarry Hopkins, administrador
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DIOGENi SCAlAMTE A SU
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Ultimo Minuto

Na redacción de El Nacional

Avíones alemanrs
intentarnn de nuevo

Ponteareas, 1910-Caracas, 1985

José Benavides foi o primeiro
secretario de redacción do xornal
caraqueño El Nacional, cargo
que se inaugura con el, pois non
existía no xornalismo venezolano. Fundador deste xornal,
chegou a Venezuela como exiliado republicano dende Francia.
Alí, na cidade de Niza, desenvolvía o seu labor como cónsul da
República española. 0 seu sino
veu da man do xornalismo. O
presidente venezolano, xeneral
Eleazar López Contreras, funda
o xornal Crítica e José Benavides
é contratado para a súa dirección. E fundador da Escola de
Xornalismo da Universidade Central de Venezuela, sendo a súa
primeira sede a Casona de San
Francisco e membro fundador da

bomlKirdear Moscu

Ida Gramcko e Benavides en Moscova, 1949
Casa natal e farmacia dos Domínguez Benavides
en Ponteareas

Hopkins ’trevistó
con Stoli

-V’ O ANTE JAPON POR EL BOMBARDEO
ziftA "TOTUILA" EN CHUNGKING * M

P .rtad o xor al Crítica para o que foi contratado
cc mo d ctor i navides en 1940

LÁ1A ANA

én moscu

por José D. Benavides-

:

Homenaxe a Puxquín, por Benavides dende
Moscova

Columna dende Moscova de Benavides

58

59

Asociación Venezolana de Xornalistas,
que despois adoptaría o nome de Colexio
Nacional de Xornalistas.
As súas orixes en Ponteareas van
dende a farmacia do seu avó, baixo a
atención do seu tío e o exercicio da medicina do seu pai, até La escuadra la
mandan los cabos, do seu irmán exiliado
en México.
Matriculouse na facultade de farmacia e de filosofía e letras da universidade
compostelá. José Benavides, o xornalista
que prefería a claridade á profusión, marcha cara a Madrid e alí é correspondente
literario de Paris-Soir, ademais de Mundo Obrero, e desempeña a xefatura de redacción de Día Gráfico de Barcelona.
Sobre os seus ombros descansou a
responsabilidade de fundar, crear e
dirixir a Delegación de Estampa e La voz
de Madrid, coas publicacións de Rivadeneyra, As, La Lúiterna, Gutiérrez,
Pantalla...
Javier Bueno, abraiante xornalista
asasinado por Franco, era redactor-xefe
de La Voz de Madrid. Na súa compaña
Benavides fundou a Agrupación Profesional de Xornalistas, asociación máis
que de defensa do gremio, representativa deste. Javier Bueno foi elixido para
ocupar a presidencia do órgano en Madrid e Benavides en Barcelona.
A valentía ou timidez para asinar é
o que distingue ao xornalista do escritor profesional. «Canta gacetilla idiota
non aparece calzada con sinatura? Un
xornalista de raza escribe ás veces follas
formidábeis e, se pode, non as asina.
Mais asinan constantemente parvadas os
asnos de Buridán. Son os mesmos que

mercantilizan co que escriben. Os que
producen en serie, facendo da sinatura
unha marca de fábrica. Debe ser por
aquilo de que o nome dos pctrvos está estampado en todas as partes. Pero o
verdadeiro xornalista, o que afonda no ar
que circunda o próximo, ten a súafranqueza sempre aberta, aínda que pase inadvertida, dacabalo da humilde egua do
lugar comúmr.
Sobrio na escrita, sen adornos inútiles. Aprendeu dos grandes escritores
xornalistas, mestres seus, cando de tres
adxectivos só ficaba vivo un. Daqueles
niestres adquiriu o dominio dun estilo,
bo ou malo, pero estilo; e unha serie de
normas de conduta que non sempre
seguiu, aínda que a súa exactitude representaba para el un dogma.
Casa coa escritora e xornalista Ida
Gramcko. Nomeada Ida en 1949 agregada da embaixada venezolana en
Moscova, aparece a enfermidade do
saturnismo en Benavides. A intoxicación con chumbo no sangue foille tratada en Moscova.
Benavides renunciou á súa carreira
coma xornalista, como redactor xefe en
El Nacional, por acompañar a Ida,
unha prometedora poeta de 24 anos, a
Moscova. A embaixada venezolana non
tiña sede, e os Benavides-Gramcko
tampouco tiñan morada. Viviron no
hotel Metropol que servía, asemade,
como sede diplomática, nun cuarto de
mil rublos. Alí coincidirían Benavides
e Ida Gramcko, no mesmo hotel, coa
primeira embaixadora do acabado de
fundar Estado de Israel ante a URSS,
Golda Meir.

Edifício de El Nacional

Elba Arráiz (redactora da páxina de sociais) e Ida Gramcl
escribindo a maquina

Ida e Benavides no Queen Elizabeth indo a Europa, 1948

Golda Meir escribe nas súas Lembranzas a imposibilidade
do novo Estado de Israel de pagar o hotel que tamén era a súa
sede diplomática. Golda chamaba a Benavides «príncipe consorte», el con 39 anos e Ida con 24. Xunto a Stalin, estiveron
presenciando o desfile do Primeiro de Maio. Moito inolestaba
a Benavides este alcume posto por Golda.
Dende Moscova escribirá Benavides a súa columna La
Semana en Moscú, derradeiros exercicios xornalísticos, escritos en 1949 e publicados en El Nacional semanalmente, onde
facía un resumo da actualidade cultural e social da URSS.
Rómulo Gallegos é derrocado, despois de nove meses no

exercicio lexítimo e democrático do poder, por unha Xunta Militar. 0 matrimonio Benavides-Gramcko volve a Venezuela e participa activamente na resistencia contra os militares golpistas.
Despois, en 1958 chega a democracia. Benavides é nomeado
comisionado da presidencia da República da nacente democracia. Traballa na revista Imagen, na Revista Nacional de Cultura
do Consello Nacional de Cultura (CONAC). A lectura é, neste,
momento da súa vida para Benavides, un vicio irresistíbel.
Dende os xornais repasados de cabo a rabo até a literatura
latinoamericana, os clásicos e a obra da súa muller Ida. «E1 non
deixou de escribir. Pero coido que a súa obra fun eu mesma.»
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Posiblementeel Asuntp Será Denunclado Hoy en ÍaConstltuyente

Hotel Metropol de Moscova, sede do consulado venezolano, anunciando 0 acoirazado Potemkin

As autoridades íranquistas seguían de preto as actividades
dos exiliados
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CARTA DO CONSELLO DE GALIZA

EDHABDO BLAKCO AMOB/ CHILE Á LA VISTA

Bós Aires, 6 de Marzal do 1.953.

Distinto irmán:
Coa maor compracencia acúsolle recibo da singolar revista “GALICIA”, adicada
ao noso inmorrente mestre CASTELAO, que tivo a xentileza de facerme chegar.
Cumpro con esta a dobre misión pra min sinxelamente pracenteira de felicitalos
cordialmente; primeiro por haber rendido xusto homenaxe ao noso esgravio Presidente,
decote no seu posto dendes da inmortalidade ; dispois pol-a beleza intrínseca do númaro,
qve fai fé do outo senso patriótico dos autores e da costancia posta n-isa dificil laboura
editorial.
Coa miña enhoraboa sinceira, reciba anovadas mostras da miña consideración
persoal mais enlevada.
ANTON ALONSO RIOS.
Segredario.

Carta do Consello de Galiza a Blanco Amoi felicitándoo
polo especial da revista Galicia de Caracas dedicado a
Castelao

Dedicatoria do seu último libro antes de
ir a Caracas. Colección do autor

Q

Retrato polo retratista venezolano Alejandro Rodríguez

LU
itiago Magariños e Blanco Amor © Editorial Galaxia

Blanco Amor dirixiu tres números da revista Galicia do Centro Gallego de Caracas

G A L I C I A
Ourense, 1897-Vigo, 1979

nevisrA
ÜCTCta- tÁwdo Uanoc•««

ALFONSO

De Blanco Amor quedaron
os galegos de Venezuela con tres
números das mellores revistas
que nunca se editaran relativas a
Galiza fóra ou dentro dela. A revista Galicia do Centro Galego de
Caracas contou coa súa dirección
no número 3, de novembro de
1952, no número 4, de decembro
de 1952 e, por último, o número
5, de xaneiro e febreiro de 1953.
Pertencían á xunta directiva
do Centro Galego, á súa Comisión
de Cultura, Silvio Santiago, José
Mosqueira Manso e Carlos Herrero Alonso.
Blanco Amor veu a Venezuela, a Caracas, en xullo de 1952,

kRGENTINAS

dei. ckntho gai.i.fgo
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Una gran íigura de Galicia:
RAMON QTERO PEDRAYO
'Pot ¿du/itdo 'Jilaneo cdncot

invitado polo Centro Galego para ditar
unha serie de conferencias sobre aspectos relativos á cultura galega. A actividade de Blanco Amor non se cinxiu
ao Centro Galego; tamén ditou conferencias na Casa de España, que era o
lugar en que se asociaran os republicanos españois exiliados en Venezuela, así
como no Museo de Belas Artes, na
Sociedade de Escritores Venezolanos e
na Universidade do Zulia, sobre diversos temas e non só sobre temas relativos á cultura galega. A través de
Radiodifusora Nacional, foi invitado a
dar catro inesquecíbeis conferencias en
torno á poesía.
Interesouse fondamente por Venezuela e, colaborando coa prensa nacional, deixou plasmado ese interese. Foi
tan boa a súa acollida por parte dos venezolanos, que o xornal El Nacional o
designou colaborador permanente. No
programa Ecos de Galicia do Centro
Galego pronunciou algunhas charlas
sobre «Conceptos de cultura».
As intervencións de Blanco Amor
foron un martelazo na conciencia
galeguista de principios da década dos
50. Carlos Herrero Alonso, redactor da
revista Galicia do Centro Galego dicía,
acerca da estadía de Blanco Amor en
Venezuela, que esta puxera ao descuberto certo pecado de ignorancia entre os galegos que residían neste país
do Caribe, con respecto á historia ou
cultura do noso país galego.
Aseguraba Herrero Alonso que a
orixe desta falla, pecado chamáballe el,
non estaba entre os galegos emigrantes,
senón na pretensión secular centralista

de afogar toda a nosa cultura (a galega),
destruír a nosa historia, ocultándoa,
borrándoa sempre que for posible e prohibir o emprego do noso idioma galego.
O 11 de novembro de 1952 leu o seu
Testemuño da cultura galega e, o 26 de
novembro, o seu Separatismo ou integración?
Blanco Amor foi unha bombona de
osixeno para a cultura e conciencia galega
en Venezuela. Se primeiro foi el, coa súa
presenza física e o seu traballo, despois foi
Carnilo José Cela, que viña de Colombia e
Ramón Otero Pedrayo. Estes tres piares
non se poden deixar de citar sen o adxectivo
que significou Silvio Santiago para a súa
chegada e a estreita vinculación deste coa
Galiza pensante intelectualmente e coa cal
pensaba nutrir a Galiza «alén mar» de
homes e mulleres traballadores sen conciencia de identidade.
D icía Blanco Amor na alocución
radiofónica de Ecos de Galicia e co título
Testemuño da cultura galega, en 1952, que
medíante a cultura e non medíante as obras
hidráulicas nin as estatísticas pesqueiras,
pasamos os galegos de sermos españois de
terceira clase a europeos de primeira. A vella
ironía ou o acento como de fanfurriñeiros
con que antes se falaba dos galeguiños, retroceden hoxe ante o volume e a calidade
do noso intelecto que nunha soa xeración
lle deu ao Estado español liomes da importancia de Ramón Menéndez Pidal, o arquitecto Palacios, Ramón del Valle Inclán e Salvador de Madariaga. Por iso, dicía Blanco
Amor, un galego alleo á súa cultura é,
ademais dun desertor, un home que quere
ingresar na inexistencia; na inexistencia da
alma, que é o único que existe. Racial e intelectualmente trátase dun suicida.

Con Silvio Santiago nos Valles del Tuy © Editorial Galaxia

Nunha entrevista feita por Silvio Santiago en Caracas. Colección particular

Dando unha conferencia no
Centro Gallego de Caracas.
Colección do autor

Dúas instantáneas dunha visita a un campo petrolífero da
Shell en Maracaibo © Editorial Galaxia

Autorretrato. Colección do autor
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Centro Galego. d« Carocox

Letra de E. Blanco-Amor
Mústca do raaestro
Pedro Antoli

Por ti cantí f sol lcdo
i-xi montana senlleira,
a ertrela tecedeira
i-o fero e dóec mar,
por ti cante o arborcdo
i-o gra« na semmtrira.
ns eóres na roseira
i-o páxaro no ar.

f'idd o tua promesa.
no além do ten roteim
o cnnto mananeeiro
da Patria eftáse a ourir:
- no suleo, viia, aeesa,
tua roi. xérmolo mteiro.
irman, ronset, ffuieiro,
tMO voz: mw pon’ir.

Laude a tí. gabanza a ti. Galiza m ti
fflaw forte r mais fermosa...
0 verbo cn ti, a espranza m tí.
xuremos: jTrrra o itosa!

Laude <i t». pabanza a tí, Galíza rn ti
wtflú forte e mais fcrmosa...
0 rcrbo m fi, o eeprnnw en tí,
xnremof: ¡'Tcrra a nosa!

Blanco Amor compuxo o himno a Castelao en Caracas para o Coro Castelao
do Centro Gallego

Con Silvio Santiago e ViWno Mateo Humbreiro © Editorial

Galaxia
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A Coruña, 1935-Caracas, 2003
Mayarí, 1926

Francisco Pividal Padrón foi o
primeiro embaixador nomeado pola
Revolución Cubana, designación, ao
entender do embaixador, que se
debía non a ningún mérito, senón a
que Fidel escolleu Venezuela como
primeiro país para visitar. Quince
días transcorreran desde a entrada
triunfal a La Habana, e o comandante Fidel Castro Ruz voaba nun
Superconstellation da liña aérea
Aeropostal Venezolana rumbo á que
foi por algún tempo, a residencia
do Apóstolo da independencia José
Martí. A visita de tres días sería
cuberta na súa totalidade polo
xornalista coruñés Manolo Ponte,
alcumado “Duende”, para o xornal
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Manolo Ponte, Duende, primeiro pola esquerda cun cigarro nos beizos, tomando nota para El
Nacional
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Nas rúas de Caracas con pancartas de apoio a Cuba e a Fidel

Fidel, atrás, e Simón Alberto Consalvi, director da revista Momento

Castro na xuntanza co presidente electo Rómulo Betancourt, visibelmente
incómodo coa visita

El Nacional.
Venezuela nese momento estaba ao mando dunha Xunta
de Goberno Provisoria presidida por Edgar Sanabria á espera de que Rómulo Betancourt asumise a presidencia despois
de gañarlle as eleccións a Wolfgang Larrazábal.
0 23 de xaneiro de 1959 chegan Fidel e os seus barbudos
armados con pistola ao cinto e metralletas ao aeroporto de
Caracas. Fidel, oficialmente, fora convidado polo Comité Sindical Unificado Nacional e pola Federación de Centros
Estudantís de Venezuela para celebrar, o 23 de xaneiro, o
primeiro aniversario do derrocamento da ditadura de Marcos
Pérez Jiménez. A Xunta de Goberno (transitoria) unírase á
iniciativa e declarara hóspede de honra a Castro.
Segundo Duende, eran máis de cen mil as persoas que
estaban na estrada que une La Guaira con Caracas agardando
a Fidel. Este, en lugar de ao coche oficial, subira a un camión
de carga descuberto que pasaba baleiro polo aeroporto e xa
viaxaba, pola autoestrada, rumbo a Caracas saudando o pobo.
Ese mesmo 23 de xaneiro de 1959 á noite, ía celebrarse en
E1 Silencio, na praza Caracas, o acto central polo primeiro
aniversario da caída da ditadura de Marcos Pérez Jiménez.
Fidel Castro sería o orador de orde, no punto central da súa
visita á nacente democracia venezolana.
Fidel, antes de dar o seu discurso, pasara polo Palacio
Branco, sede do Executivo Nacional, e fora atendido polos
membros da Xunta Provisional de Goberno, que sucedera a
Pérez Jiménez mentres non era asumido o goberno polo
gañador nas eleccións.
Fidel atopábase cun Goberno que non era Goberno, e
que levaba moi ben o nome de provisional. Por exixencias
constitucionais, o contraalmirante Wolfgang Larrazábal, presidente da Xunta de Goberno (provisional), deixara o cargo
para presentarse como candidato na campaña electoral pola
presidencia.
0 discurso de El Silencio:
Máis que pronunciar un discurso, Fidel conversou durante dúas horas con todos os milleiros de persoas presentes
na praza Caracas.
“Irmáns venezolanos... sentín unha etnoción maior ao ent.rar en Caracas que a que experimentei ao entrar en La Habana...

en certo modo, era lóxico que o pobo de Cuba abrise os brazos
para recibimos ... polopobo de Cuba loitaramos sete anos. ..De
Venezuela só recibimos favores. Nós, en cambio, non lle demos ren... Alentáronos durante a loita coa súa simpatía e o seu
agarimo. Fixeron chegar a “Bolívar” até a Serra Mestra. Divulgaron por toda América as transmisións de Radio Rebelde.
Abríronnos as páxinas dos seus xornais...'’'’.
Seis toneladas de armas doou Venezuela aos com-batentes
da Serra Mestra. Fidel, coñecedor disto, explicou naquel discurso-conversa a razón máis poderosa da súa viaxe.
“Bolívar non se esqueceu de Cuba... Non puido o Libertador unir aquela illa ao acio de pobos que liberou e nós, en
Cuba, seguimos un século máis, baixo o xugo colonial. Os
gobernos esqueceron Cuba. Só ficou a nosa patria, librando
durante trinta anos a batalla da súa independencia.
E Cubafixo soa o que os outros pobos realizaron enforma
unida. Cando áfin logramos a nosa independencia, apareceron
no medio os Estados Unidos...para ‘liberala’... pero cando
chegou a hora e ficaron alá dous anos... Todos os asasinos,
todos os delatores ficaron na illa. ‘Protexeunos’ o poder
estranxeiro. Non houbo, pois, xustiza. E así comezamos mal a
nosa caricatura de República”.
Abonda xa de erguer estatuas a Bolívar sen cumprir as
súas ideas. 0 que temos quefacer é cumprir as súas ideas. Até
cando imos permanecer en letargo, forzas indefensas dun continente a quen o Libertador concibiu como algo máis digno egrande? Até cando imos estar divididos, vítimas de intereses poderosos? Venezuela debe ser o país líder da unidade dos pobos de
América, pois Bolívar é opai da unión dos pobos de América”.
0 público case tumba as dúas torres que están en E1
Silencio coa ovación que lle ofreceu a Fidel, quen foi saudar
a xente que estaba abaixo.
O 24 de xaneiro estivo na Universidade Central de Venezuela. Alí presentes estiveron Pura Vázquez e Pablo
Neruda. Héctor Mújica, xefe de Pura, fora o encargado da
invitación de Fidel á Aula Magna Alí diría Neruda: “0grande da liberdade é que sempre produce o Home que se constitúe
no seu mellor símbolo". Fidel, ante un público entregado,
dixo: “Ser revolucionario é manter a postura revolucionaria
eti todas as ordes... Eu sei que coa liberdade só non comen os
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NO MAS GUERRAI
NO MAS MUERTE
ESTA ES Lñ

PRIMERA
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CUBANA

S1 NO LA DEJAMOS PERDER, DICE FIDEL
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Recibimento no aeroporto de La Guaira

Número especial de Universidad Central con Héctor Mujica como enviado especial a La Habana en xaneiro de 1959, pouco antes da visita de Fidel a
Caracas. A portada ten saúdos de Fidel, Che, Camilo e do presidente provisional Manuel Urrutia

Entrada ao Parlamento. Gonzalo Barrios detrás de Fidel

pobos... Non i.mos aristocratizarnos nin
burocratizarnos... Nin nos van mercar, nin
subornar, nin intimidar. Imos ser
sinxelamente incorruptíbeis... Máis que as
palabras, os feitos falarán por nós”.
O derradeiro día pola tarde mantivo
unha xuntanza co presidente electo Rómulo
Betancourt, na cal estivo presente Manolo
Ponte. Conta este que ao chegar á casa de
Betancourt, Celia Sánchez quedou abraiada
da gran cantidade de xornalistas presentes. A idea de Betancourt era quedar ben
ante a opinión publica e demostrar que el
non estaba contra a presenza de Fidel.
Rómulo tomou a iniciativa da conversa. Falou do acontecido no mitin de E1 Silencio. Con estudada indiferenza, só deixou
translucir que coñecía o incidente.
Aquela noite, conta “Duende”, en E1 Silencio, cando Fidel aseguraba que xa en Venezuela non había espazo para os golpes de
Estado, porque o país dispuña de dirixentes
militares como Wolfgang Larrazábal e
dirixentes políticos como Rómulo Betancourt
que impedirían tales intentos...
Ao mencionar a Larrazábal, a ovación
popular non tivo límites; ao citar a Rómulo, os apupos chegaron até o aludido
por medio da televisión.
Foi a primeira e única vez que
Rómulo, sendo presidente, resultou apupado no seu propio país e ante un hóspede
de honra como Fidel. Rómulo xamais
perdoaría ao xerador involuntario dese
desaguisado capitalino.
Fidel marchou ao día seguinte coa tráxica
perda en accidente do comandante Paco Cabrera, que foi esnaquizado polas hélices dun
avión na pista do aeroporto de La Guaira
antes de despegar.
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Os centros galegos en Caracas
0 asociacionismo

Lonxe dos seus lares, os
inmigrantes galegos tentaron organizarse en asociacións, seguindo
ese espírito colectivo presente
noutros galegos emigrados, dende Barakaldo até Buenos Aires.
Pero as autoridades venezolanas,
debido ao ingrediente altamente
político destas asociacións,
puxeron infinidade de obstáculos para que os acabados de
chegar puidesen organizarse de
xeito legal. A preocupación básica de todos estes exiliados non
podía ser outra que a de reiniciar
os seus vínculos momentaneamente rotos coa Terra pola emigración, e agruparse arredor dos
valores culturais, históricos, políticos e idiomáticos que guiaban
as súas vidas na súa patria.
As asociacións de estranxeiros de carácter político estaban totalmente prohibidas polas
leis venezolanas; así, todas as
asociacións de emigrantes, galegos, vascos, cataláns, canarios e
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Lar Gallego

Inauguración do monumento a Castelao na Irmandade Galega de Venezuela
Inauguración do Lar Gallego, 1945

HERMANDAD GALLEGA
DE VENEZUELA

Martinez Sofia
C.I.:

N°: 00717701
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beneficiario

Carné actual dos socios da Irmandade Galega de
Caracas

Supervisando as obras do Centro Gallego

Casa de Galicia

españois tiñan un carácter cultural
como imaxe, e político no seu interior.
Os primeiros en asociarse foron os
vascos quen, ao pouco de chegaren, solicitaron unha autorización ao ITIC
para celebrar unha festa o 24 de outubro
de 1939. 0 Ministerio de Relacións Interiores denegou o permiso alegando que
da convocatoria publicada no xornal El
Universal, se desprendía que tiña carácter político.
0 8 de maio de 1941 o Ministerio
de Relacións Interiores venezolano autoriza a creación do primeiro Centro de
inmigrantes en Venezuela, o Centro Vasco. Esta autorización foi ratifícada o ano
seguinte, 1942, sendo o seu primeiro
presidente José María de Etxezarreta.
Esta e outras solicitudes, como as
dos galegos, bateron coa oposición frontal do representante diplomático da
España franquista ante o Estado venezolano de Isaías Medina Angarita.
Os vascos, xa vimos, tiñan un trato especial por parte da prensa e o
goberno venezolano. Os cataláns, pola
súa banda, tiñan moitas menos prerrogativas. As solicitudes de 1942 e 1943
para constituírse como centro foron
rexeitadas polas autoridades venezolanas, ao seren considerados coma “perigosos extremistas”. Até o 12 de abril
de 1945 non tiveron autorización para
constituírense como entidade ao abeiro
da lexislación venezolana. 0 seu
primeiro presidente foi o médico Augusto Pi i Sunyer.
Antes que os cataláns foron autorizados os canarios a constituírense como
entidade colectiva. O máis probábel é que

a autorización residise na idea da
inofensividade política do colectivo.
Pero, antes que o catalán, tamén
foi autorizado a funcionar o primeiro
centro galego de Venezuela, o republicano Lar Gallego, o 9 de outubro de 1945,
inaugurado o 15 do mesmo mes na republicana Casa de España. Ao acto
asistiron tanto Rómulo Gallegos coma
Andrés Eloy Blanco, recordando o
primeiro os seus anos de exilio na Galiza
e sendo ambos declarados socios honorarios vitalicios do Lar.
Aquí, neste Lar Gallego, atoparemos o mellor da colectividade galega.
Mariano Otero Castelao, Xosé Velo,
Eduardo Meilán, Silvio Santiago, Mosqueira Manso, Manolo Gallego, José Silva
Martínez, Gonzalo Gómez Caridad,
Leoncio Jaso Roldán, Oscar e Xoán Noya
e unha longa ringleira de nomes ilustres.
Este primeiro Centro de carácter
marcadamentc político, en que ondeaban só as bandeiras galega e republicana, trouxo a escisión dun grupo de socios que fundaron o Centro Gallego.
Este Centro, da man dos irrnáns
Somoza, Silvio Santiago, Mosqueira
Manso, Pardo Gayoso, Leoncio Jaso
Roldán e outros, tivo unha intensa vida
cultural e realizou, se cabe, a mellor publicación da colectividade galega en Venezuela: a revista Galicia.
Mais as desavinzas continuaron e
do Centro Gallego naceu a Casa Galicia
da man de Silvio Santiago. Logo dese
nacemento, o Centro Gallego e o Lar
deciden fusionarse en 1956, unión que
durará só un día e que estaría presidida por Xoán Noya, do Lar Gallego.

Non foi até 1960, por intercesión de
Manolo Gallego e da sonada comisión
da que participara e presidira Xosé Velo,
que os tres centros galegos chegan a
unirse, o 12 de outubro de 1960, formando a Irmandade Galega de Venezuela,
presidida polo exiliado Angel Feijoó
González, como secretario xeral
Baldomero Gallego Figueiras e como
tesoureiro, Vicente Barcia Portela.
Hoxe a Irmandade Galega de Caracas é a máis grande e activa da emigración galega no mundo.

Silvio Santiago dá un discurso en presenza de Domingo García Sabell

Grupo folclórico do Lar Gallego de Carat

de honra vitalicio

Cela en 1953 co escritor Meneses, unha actriz e o ministro de Interior que lle encargara a novela La Catira, Laureano Vallenilla Lanz. Cela foi a Venezuela convidado
polo Centro Gallego

Joaquina, muller de Silvio Santiago, vestida de festa nunha romaría

Gaiteiros. Caracas, 1948

Otero Pedrayo no Centro Gallego

García Sabell en Caracas

Coro Castelao do Centro Gallego, 1954

Nenos co busto de Castelao feito polo artista Maza. Caracas, 1981

ilel Sui' y II(‘|iúhlica
cos se servicios combinados ofrecen as
millore cilidades pra todas as vosas operacios carias Xirar diñeiro, Contas de
A orroi iontas Correntes, a Tempo Fixo,
Dsscon
let-as, Cartas de Crédito, etc.
CONSIfNOS.

Coro do Centro Gallego

Otero Pedrayo fala no Centro Gallego

Dianteira do Centro Gallego en 1949
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Irmandade Galega de Caracas 12 de outubro de 1960

IRMANDADE GALEGA DE VENEZUELA

ESTATUTO

CARACAS, 1980

Irmandade Galega de Venezuela, Estatuto
con Santiago e outros no Centro Gallego

Consello directivo fundador da Irmandade
Galega en 1960. Na foto, dende o terceiro de
esquerda a dereita: Presidente Angel Feijóo
González, tesoureiro Vicente Barcia Portela e
secretario xeral Baldomero Gallego Figueiras

Simultánea de Bobby Fisher
Irmandade Galega, 1961
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Silvio Santiago dá un discurso no Centro Gallego en honra
de Camilo José Cela

Domingo García Sabell no Centro Gallego. O motivo da súa viaxe foi recoller
os cartos para a edición do Dicionario
Enciclopédico de Eladio Rodríguez

Bailando coas
do Pathet Lao
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Comandante Jorge Soutomaior
(José Fernando Fernández Vázquez). A Pobra do Caramiñal (A
Coruña), 1904-Mérida, Venezuela, 1986

Cando o Comandante Soutomaior, por culpa das circunstancias
non pode seguir guerreando, mata
a Soutomaior e resucita a José Fernando Fernández Vázquez, aquel
rapaz que xogaba nas praias da ría
de Arousa. Así describe Xosé Sesto
a José Fernando Fernández
Vázquez, máis coñecido por «N oé»,
«Jorge Soutomaior» ou «comandante Soutomaior», nacido na
Pobra do Caramiñal o 22 de marzo
de 1904.
Moi novo comezou a traballar
como albanel. Cando o rei Alfonso
XIII alenta e promove a guerra de
África e durante a ditadura de Primo de Rivera, é alférez de navío
da Mariña de Guerra española.

o
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Fronte guerrilleira de Sam Nema, Laos, do exército de
esquerda-nacionalista Pathet Lao que loitaba contra os
estadounidenses, 1968
on exiliados portugueses
unha ofrenda floral a Simón
lolívar

Visitando os lugares bombardeados de Hanoi

Estuda na Escola de Marín primeiro, no
cuartel de instrución de Ferrol despois e
logo toma praza nun destino naval.
0 alférez de navío é castigado con
confinamento de servizo en Africa. Dous
anos sen poder ir á Península nunha situación precaria. Corría o ano de 1928.
0 12 de decembro de 1930, Soutomaior estaba aliado co máis selecto do
exército español para derrocar a monarquía que levara a unha guerra inútil.
0 almirante Aznar, vello amigo do
seu avó, propúxolle o «misericordioso»
dilema: a separación «voluntaria» da
Mariña ou o Consello de Guerra co subseguinte enfrontamento ao pelotón da
morte se era encontrado culpábel de sedición e rebelión militar, ao conspirar
cos militares republicanos contra a decadente monarquía.Soutomaior retírase
á vida civil.
En 1932 publica dous libros, titulados Ideas socialistas e Ideas sobre a técnica do golpe de Estado.
Ao ano seguinte abandonou o
PSOE e afiliouse ao Partido Comunista. Con motivo dun mitin celebrado en
Boiro o primeiro de maio, foi detido e
condenado. Nas eleccións xerais de
novembro de 1933 presentouse como
candidato a deputado por Pontevedra
en representación do PCE.
0 18 de xullo de 1936, recibe ordes
do Ministerio da Guerra para que, como
tenente de navío, grao a que é ascendido automaticamente, se faga cargo do
mando e da defensa da ría de Arousa.
O 2 de agosto retírase á loita guerrilleira.
Soutomaior e os seus homes, axudados
pola resistencia antifascista portuguesa,

conseguiron agacharse até poder fuxir
a Francia nun barco noruegués, chegando a Bordeos o 12 de decembro
daquel 1937.
Desde Barcelona incorpórase de
novo á mariña republicana. E destinado á embaixada da República española
en París como agregado á Comisión Técnica, é dicir, agregado naval do comité
pro-militar do PCE. Contrae matrimonio coa cidadá alemá residente en Francia Margaret Ackermann von Haag.
En abril de 1945 foi liberado polas
tropas rusas do campo de concentración de Auschwitz. En 1948 marchou a
Venezuela. En 1958 dáse de baixa no
Partido Comunista por non estar de
acordo coa súa liña política de reconciliación nacional e o fracaso da chamada
folga nacional de xullo de 1959.
En 1958 Soutomaior entra no
DRIL (Directorio Revolucionario Ibérico de Liberación). Foi entón cando un
dos seus membros, Xosé Velo Mosquera, coñecido como Xunqueira de
Ambía, púxolle o alcume de «Jorge
Soutomaior», que utilizaría cono nome
de batalla cando dirixiu o asalto e secuestro do transatlántico portugués
Santa Maria, o 22 de xaneiro de 1961,
cando navegaba de La Guaira a Miami.
0 comandante Soutomaior, unha
vez concedido o asilo por parte das autoridades brasileiras, despois da fin do
secuestro do Santa Maria, decide
fuxir clandestinamente outra vez para
Venezuela. A través da fronteira terrestre entrará a Venezuela coa súa
verdadeira identidade: José Fernando
Fernández Vázquez.

Brindando co príncipe Souphanouvong, Laos, 1968

Fronte guerrilleira de Sam Nema nas covas de refuxio do Pathet Lao

Coa súa muller, Sacramento

E detido e pasa un tempo na cadea
venezuelana baixo a acusación de proporcionar instrución militar ao Movimiento
de Izquierda Revolucionaria M.I.R.
Unha vez libre, marcha cara a
Cuba. Neste país, 1966, é designado
membro da secretaría permanente da
Tricontinental, nome popular da Organización Latinoamericana de Solidariedade OLAS, en representación do
MIR venezuelano e é enviado a Laos,
Camboia e Vietnam.
Unha vez de volta en Caracas publica lo robé el Santa Maria, con limiar de
Xosé Sesto e editado pola editorial estatal venezolana Monte Avila.
En 1979 da man do seu amigo Celso
Emilio Ferreiro vén ao Estado español
para presentar o seu libro, publicado
pola editorial Akal. Casado por terceira
vez con Sacramento, coa que tivo un fillo
de nome Franklin, retirouse do mundo
nos Andes venezuelanos e alí faleceu, en
Mérida, o 11 de febreiro de 1986.
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Xuntanza clandestina da Intercontinental coa guerrilla de Laos
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Primeira edición
venezolana de Yo
robé el Santa Maria
con limiar de Xosé
Sesto, 1972

Murió un ingenieroen
camino a la Gruz Roja
Cuando era conducido a la Cruz
Roja de.ió de existir el Ingeniero
doctof Manuel Cuenca Vásquez,
de setenta y dos años. anoche.
E1 Ingeniero transitaba por la
esquina de Venus. cuando se desplomó al suelo al ser víctima de
un ataque.
Varias personas le prestaron auxilio y en un automóvil de alquiler le conducian al Hospital Carlos
,t, Bello, de la Cruz Ro.ia Venezolana, cuando murió.
E1 doctor Manuel Cucnca Vásquez habitaba en la Avenida EJ
Paraue de I>as Acacias, Edificio
Coro. apartamento N° 10.

Zaragoza, 1885—Caracas, 1953
Enxeñeiro químico industrial. Ocupou o cargo de xefe das
azucreiras de Zaragoza e do
Servizo Agronómico de Fernando Poo (Guinea Ecuatorial española), onde se atopaba ao comezo
do golpe de Estado contra a República. Pediu permiso para saír
e cando o barco en que viaxaba
pasou por Lisboa, quedou alí,
pasando ao Estado español e
poñéndose ás ordes do goberno
republicano. Designado xefe de
laboratorios do Servizo de
Intelixencia Militar. Coa fin da
guerra en Cataluña saíu para
Francia. Durante a ocupación
aleniá, foi detido polos nazis, que
o enviaron ao campo de concentración de Buchenwald até a fin
da guerra. Regresou a París e de
alí foi a Venezuela.

Nota de prensa caraqueña sobre a morte
de Manuel Cuenca

Campo de concentración francés na fronteira catalá, 1939
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Casado le no soto a rendición da Rapública

Vigo, 1918-Caracas, 1998

Incorporouse ás forzas do
goberno republicano e entrou a
estudar na Escola Militar de Paterna, en Valencia, licenciándose
co grao de tenente. Cando
terminou a guerra era capitán, ascendido polo coronel Segismundo
Casado. Regresou a Madrid e
permaneceu escondido en casa
duns tíos e de alí fuxiu a Barcelona. Pasada a vaga represiva
regresou a Madrid. Como non podía saír do Estado español, coa
axuda dun amigo, comandante de
aviación do exército de Franco que
retirou a súa ficha na Dirección
de Seguridade, e aproveitando o
voo inaugural de Aerovías México, saíu como turista por quince
días e regresou despois de 25 anos.
Nacionalizado venezolano, morreu
en 1998.
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Ourense, 1914- Caracas, 1988

Rematado o bacharelato,
fixo concurso de oposición nos
ministerios da Mariña e
Comunicacións e militou nas Juventudes Socialistas. Comezada a
guerra, alistouse na columna do
coronel Mangada en Somosierra,
até novembro de 1936, en que o
seu partido o requiriu para realizar traballo de intelixencia, desde E1 Escorial até Aranjuez.
Ao comezo da guerra civil, o
coronel Mangada recrutou un numeroso grupo de milicianos e tivo
un papel moi destacado na dominación do alzamento en Madrid
(pouco antes escribira un folleto
El fascio en el ejército, alertando
sobre a conspiración en marcha).
Posteriormente organizou a famosa Columna Mangada, que operou
nos primeiros meses na zona de

Gredos. No transcurso destas operacións
alcanzou algunhas coñecidas vitorias, como
a derrota dunha columna mandada polo comandante golpista Doval en Navalperal de Pinares e a morte nun enfrontamento do xefe
de Falange Onésimo Redondo.
Ao rematar a guerra, Juan foi apresado
en Alicante, pasando por campos de concentración e cárceres, até 1945. Estivo condenado a morte, pero foi posto en liberdade por
seren falsas as acusacións na súa contra. Nos
anos seguintes, foi obxecto, xunto coa súa
familia, de persecucións e alleamentos. Chegou
a Venezuela en marzo de 1952. Abriu a libraría Europa na pasaxe Zingg e despois, na avenida Urdaneta, onde se realizaban faladoiros
con membros do partido socialdemócrata
Acción Democrática e comunistas, chegando
incluso a asistir algúns líderes da ditadura
de Marcos Pérez Jiménez. Tempo despois
estableceu a encadernación Fénix,
encadernando os orixinais do arquivo de
Francisco de Miranda e todos os traballos da
Academia de Historia.

Coronel Mangada

Combates na fronte de Madrid

En Galiza, de pequeno, coa súa familia
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María Teresa
Vigo, 1913

Cuenca Estevas
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Cos seus compañeiros do Ministerio de Defensa en Valencia, 1938
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Camiñando pola rúa Real na Coruña,
1934. María Teresa é a primeira pola
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Abril de 1941 no exilio francés. María Teresa e o seu home,
o piloto republicano Braulio Tejero
LEGACION
M lOJ

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
IN ÍRANCIA

TARJETA DE IBEHTIOAO I VIIJE
Inmlgrante»

Tarxeta de identidade mexicana para exiliarse

Españole»

Aos 18 anos, en 1931, entrou
a traballar conio secretaria no
Ministerio de Mariña e, xa en plena guerra civil, como secretaria
de Indalecio Prieto e do coronel
Hidalgo de Cisneros, xefe das
Forzas Aéreas no derradeiro ano
da guerra. En abril de 1940 pasou
a Francia polos Pireneos, pois estaba a ser reclamada, mesmo por
radio, polo réxime de Franco. En
Arlés comunicouse co seu mozo,
Braulio Tejero, piloto republicano exiliado. Casa e ten o seu fillo
Alejandro Tejero en Montauban,
no exilio francés. Alejandro será
un destacado membro das Forzas
Armadas de Liberación Nacional
FALN, en Venezuela, e será torturado e desaparecido polo
goberno de Raúl Leoni.
Aos dous anos de estar en
Francia, algúns familiares
dixéronlles que podían volver.
Cando chegan ao Estado español,
Braulio Tejero é detido e sentenciado a tres anos de cadea. Estivo
preso só uns meses pola mediación dalgúns militares amigos, e
María Teresa e Braulio marchan
a Venezuela.

GENERAL H. DELGADO
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"Santa Maríart
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0 Directorio Ibérico de Liberación
D.R.I.L.

Antecedentes
Existía en Venezuela unha
Unión de Combatentes Españois
(UCE), integrada por antifranquistas alleos ao marxismo. Estes estaban dentro do movemento
Libertad para España. A UCE estaba cliea de anarcosindicalistas
(en todas as súas vertentes), nacionalistas galegos e algúns excomunistas.
A vitoria de Fidel e os seus
homes en Cuba estimula o fervor pola República española. En
La Habana fúndase o Frente Único Democrático Español (FUDE).
Este únese ao UCE, colocando á
fronte ao xeneral republicano Alberto Bayo e, como coordinador
xeral, ao especialista en heráldica
Abderramán Muley Moré, que
traballaba co nome de Manuel
Rojas e que máis tarde resultaría
ser un espía franquista.
Porén, xorden as desavinzas
na UCE entre Xosé Velo e Monreal (secretario xeral da organización e amigo de Bayo), a UCE
ten os seus días contados e desaparece, grazas, tamén, a unha
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Un Grito de Libertad
en el Atlántico
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Foto da prensa brasileira. Xosé Velo e o seu
fillo Víctor Velo e, xunto a eles, Francisco
Rico con pistola ao cinto
Edición do D.R.I.L. polo primeiro aniversario da toma
do Santa Maria. O artigo da portada é de Julio Formoso

Cartaz dun mitin en Caracas coa participación de Humberto Delgado e o exministro de Exteriores da República,
Álvarez del Vayo (o cartaz ten un erro)

D. R. I. L.
M,vwns?iras

bbl

- gjt.i.L.-

.. ............(v«rirt«i «jttstellnnn ¿«1 original gallagp
■PAU AYüCAH SL gKCVIOaXWO 06 QALICIA" ..
H. 0.)

Mandamentos do D.R.I.L. (versión castelá do orixinal
galego. Para axudar ao renacemento de Galicia)
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As cabezas máximas da Junta Nacional de Libera^ño
portuguesa. A foto foi quitada o 2 de outubro de 1952
en Maiquetía (Caracas) cando o capitán Galváo c.hegou
a Venezuela. 0 primeiro pola dereita é Julio Cid de Costa Motta. Os outros acompañantes son Luis Pereira
Vera, Antonio Pinto Tavares e o maior Luis Calafate
que era o lugartenente de Galváo

axudiña de Abderramán Muley, a organización en La Habana. Nese momento nace o
D.R.I.L. da unión de galegos residentes en Cuba, Bélxica, Francia e Venezuela. Xosé Velo é
responsábel de América Latina nesta nacente organización.
Para o D.R.I.L. a Península Ibérica estaba constituída polas seguintes nacións:
Catalunya, Galiza, Castilla, Euskal Herria e Portugal, asoballadas dende o tempo dos
“funestos” reis católicos e socavada a súa independencia por unha política de hexemonía e
de absorción de Castilla, recoñecendo que malia a constante política de absorción, as referidas nacións conservaron vivo o seu espirito nacional.
En La Habana Abderramán Muley, despois de destruñ a UCE, pretende crear o D.R.I.L.
Eloy Gutiérrez Menoyo tamén pretende colaborar e constitúe o Exército Español de Liberación,
movemento anticastrista, despois de lle seren nacionalizados os dous clubs nocturnos “Club Elio ’s"
que tiña en La Habana e que lle permitían estar na revolución cubana sen ser revolucionario.

Abderramán Muley é o home de
confianza de Gutiérrez Menoyo, mesmo
era o seu secretario. Nomeóuselle coordinador xeral do D.R.I.L. Con este título viaxaba habitualmente a París e
un par de veces a Caracas.
Gutiérrez Menoyo fixera unha
proposta para integrar o E.L.E. no
D.R.I.L., polo que amañan unha reunión en Liexa á cal, ademais de Menoyo
e Abderramán (Manuel Rojas), debían
asistir os delegados do D.R.I.L. de Europa, España e Venezuela. Foron todos
detidos na reunión clandestina pola delación de Gutiérrez Menoyo. España
pide a extradición, pero debido ás
revoltas dos mineiros de Liexa e os parlamentarios socialistas e comunistas,
todos foron postos en liberdade, salvo
Menoyo, que foi solicitado polo seu
embaixador (cubano) e posto en
liberdade 48 horas despois da detención.
En febreiro de 1960, Caracas, o
D.R.I.L. representado por Xosé Velo
Mosquera e o comandante Antonio
Padilla Castilla asinan un acordo co
Moviment D’alliberament Nacional de
Catalunya, representado por Joaquin
Juanola Masso e Amadeo Oller Navarro, polo que o Moviment se integra plenamente ás actividades para a loita contra as ditaduras española e portuguesa,
entrando os membros do Moviment a formar parte da organización do directorio
do D.R.I.L.; e este comprometíase no
primeiro punto do acordo “a respectar o
réxime de independencia nacional que se
implante en Catalunya no momento da
caída da ditadura franco-falanxista”.

Humberto Delgado entra no Santa Maria
Galváo na cuberta do Santa Maria

Primeiras accións armadas
A primeira manipulación dun morto
nun atentado no Estado español.
A primeira vítima dunha acción
terrorista no Estado español foi a nena
de 22 meses Begoña Urroz Ibarrola,
morta o 27 de xuño de 1960, cando
estoupou unha bomba na estación de
Amara, en Donostia.
ETA, que fora fundada o ano anterior, o 31 de xullo, nunca reivindicou o
acto. Ernest Lluch, no artigo El problema de mi querida tierra vasca, publicado
en El País, resucitou esta morte e arbitrariamente atribuíulla a ETA eludindo
a responsabilidade do D.R.I.L., único
grupo armado que operaba no Estado
español e que reivindicou o atentado
moito tempo rnáis tarde considerándoo
un erro. 0 D.R.I.L. xa daquela mantiña
sedes operativas en Marrocos, Francia,
Bélxica e a dirección en Venezuela.

Indalecio Prieto con Alberto Bayo

Cando a morte de Begoña Urroz
Ibarrola, a Oficina de Prensa Euzkadi do
Goberno vasco no exilio recolle a noticia
a través da axencia de noticias United
Press International, que o atribúe ao Directorio Revolucionario Ibérico de Liberación D.R.I.L. e non a ETA.
0 verán de 1959 colocan as primeiras
bombas en Madrid. Unha na ofícina do
alcalde; outra, que ía ser colocada no local nacional de Falange, estóupalle a
Martínez Donoso antes de ser colocada e
falece. Coa detención do construtor da
bomba, “Gustavo”, irmán do falecido, cae
outro activista que colocara un explosivo
no Pazo Municipal de Madrid e é condenado a morrer por garrote vil. 0 resto
dos activistas foxen cara a Francia.
0 verán seguinte, 1960, o D.R.I.L.
volve atacar. Incendia o tren expreso Madrid-Barcelona. Planearon un atentado
contra Franco, "Operación Covadonga'''’,
que nunca se levou a cabo; este é o saldo
de accións de D.R.I.L. antes do que sería
a súa acción máis sonada, o primeiro secuestro dun barco, na historia da humanidade, con fins políticos.

Etitrada de Henrique Galvao no D.R.I.L.
Nun pequeno apartamento en Sabana Grande, edificio Manaure, vivía o capitán portugués Henrique Galvao coa súa
secretaria, que trouxera uns meses antes
dende Buenos Aires, a xudea con nacionalidade arxentina, señora Roche, e co Maior
Calafate. Galváo era o secretario xeral do
Movemento Nacional Independente,
M.N.I., movemento antisalazarista do que
era presidente o xeneral exiliado no Brasil Humberto Delgado.

Henrique Galvao non chegara a Caracas como exiliado político, senón como
convidado da Universidade Central de
Venezuela. Ao aeroporto de Caracas foron
esperalo membros de tres movementos
de liberación de Portugal. Entre eles estaba o xeneral Delgado que nese momento estaba de paso por 11 días en Caracas. Galvao viña de Buenos Aires.
En Caracas tomou contacto con
Xosé Velo e co comandante Jorge de
Soutomaior, adlierindose dende o
principo ao D.R.I.L. Fuxira de Lisboa o
11 de maio de 1959, cando estaba no sétimo andar do hospital Santa Maria
pedindo asilo na embaixada arxentina en
Lisboa. Fuxía de 2.563 días de cárcere.
Case sete anos por estar en desacordo coa
política colonialista de Salazar.
Galváo sae de Portugal sen a súa
muller nin a súa filla. Malvive en Buenos Aires da súa escrita. Autor para
aquela de máis de 35 libros de temas
africanos. Antes de marchar a Caracas
asistiu á homenaxe que lle dedicaran no
Centro Galego de Buenos Aires a Ramón Otero Pedrayo.
Unha vez chegado a Caracas conversa con Delgado, poñénclose á fronte
da Xunta Nacional de Liberación, teórico organismo de acción e formador de
guerrilleiros.
Dunlia primeira xuntanza entre
Galváo como representante do M.N.I.
portugués e Velo polo D.R.I.L. xurdiu
unha alianza entre arnbas as organizacións
na que Galváo sería comandante xeral
polo lado portugués. 0 Estado Maior do
D.R.I.L. conformaríase, dende aquel
intre, con dous comandantes xerais cos

Edificio Palermo, residencia de Soutomaior;
aquí mantiveronse innumeábeis xuntanzas
do D.R.I.L.

Apoio ao D.R.I.L.

seus respectivos axudantes. O pacto
comprometía ao M.N.I. na táctica da
loita directa. Segundo conta Soutomaior: uNos acontecementos que se
sucederon, Galváo portaríase dignamente
ao apoiar as sabotaxes que se realizaroji
en España polos meses defebreiro e xullo
de 1961. Este apoio manifestouse en notas dadas á prensa en Caracas, o que lle
valeu ser chamado ao Ministerio de
Relacións Interiores, onde tivo que escoitar
unha seria reprensión con certas ameazas
de expulsión '.
Despois do secuestro do Santa
Maria sobrevén unha crise agochada e
afogada na adrenalina do secuestro do
transatlántico. A crise do D.R.I.L. non
eran discrepancias ideolóxicas ou tácticas, senón a infiltración na organización de axentes franquistas coma
Abderramán Muley.
0 comandante Soutomaior, unha
vez concedido o asilo por parte das autoridades brasileiras, despois da fin do
secuestro do Santa Maria, decide fuxir
clandestinamente outra vez para Venezuela. Velo fica no Brasil e Galváo marcha cara a África.
Unha vez en Venezuela, Soutomaior
tratará de reconstruír o movemento en
xullo de 1961. Cunha novidosa e distinta
relación de amizade con Galváo, que escribe dende Escandinavia, Tánxer, Brasil... plans, promesas, proxectos... ausencia de diñeiro. 0 D.R.I.L. e o M.I.N.
sepáranse por falta de cartos e seguidores
e polas diferenzas entre Velo e Soutomaior.

Jánio Quadros con Galvao en Caracas, 3 de abril de 1960
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A Mezquita (Ourense), 1899-Caracas, 1968

A vida de Alberto está chea
de equívocos e noticias falsas. Leo
que fuxiu con Maruja Mallo a Lisboa. Tamén que unha vez detido
pola EI.D.E. de Salazar é condenado a morte e conmutada a pena.
Tamén que fuxiu e pasou ao lado
republicano. Outro dos equívocos
é pensar que defendeu coas armas
ao presidente Rómulo Gallegos ou
que viña de “paseo” a Madrid
mentres era “embaixador” de Venezuela na Iugoslavia de Tito nos
anos sesenta. Todas estas notas
anteriores son semiverdades ou
mentiras a medias.
Na Mezquita, Ourense,
naceu Alberto Eladio Genaro
Fernández Martínez, máis
coñecido por Alberto Fernández
“Mezquita», o 14 de xullo de
1899. Xornalista por vocación
natural, realiza pequenos
traballos na prensa local. Emigra a Madrid, cidade en que presenciará a caída da ditadura de
Primo de Rivera, a vitoria repu-
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Con Consalvi e o embaixador de Iugoslavia en Caracas, 1966
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Con Consalvi e Lucía Devine
(viúva de Delgado Chalbaud)
no monumento ao soldado
descoñecido en Belgrado

Agustín Catalá na porta da embaixada
venezolana en Belgrado, 1965

Co editor Agustín Catalá en Iugoslavia,
1965

blicana nas municipais, a fuxida do rei Borbón
Afonso XIII e a proclamación da Segunda República. Alberto viña traballando por aquela
época como xefe de estación de Delicias. E
neste traballo cando comeza a súa actividade
sindical no sindicato socialista Unión Xeral
de Traballadores (UGT).
Militando na Esquerda Comunista de España de Andreu Nin, pasa despois, en 1935, a integrarse no Partido Obreiro de Unificación Marxista (PO.U.M.) de Joaquín Maurín e de ideoloxía
trotskista.
Con el ingresan no partido outros galegos
como o pintor ourensán Cándido Fernández
Mazas, o poeta Lorenzo Varela, o pintor Mario
Granell xunto ao seu irmán, o violinista Eugenio Granell e o xornalista Rafael L. Fersen
(Enrique Fernández Sendón). Aquel grupo de
mozos revolucionarios nos seus momentos libres participaba nos faladoiros literarios de
moda. Era frecuente velos no Café das Flores
polo día e na Granja El Henar pola noite,
faladoiro que compartían con Rafael e Eduardo Dieste, este último cónsul da República
Oriental do Uruguai en Madrid, Arturo
Souto, Otero Espasandín, Federico Ribas e
coa que será a súa moza, Maruja Mallo.
Alberto preséntalle a Maruja ao escritor
venezuelano Rómulo Gallegos, que en 1948
sería elixido presidente de Venezuela, e que
tería un peso fundamental na vida de Mezquita. A parella pasou varios veráns co matrimonio Gallegos-Arocha en Beluso e cos
exiliados venezolanos da ditadura de Juan Vicente Gómez, entre eles, Gonzalo Barrios.
0 18 de xullo de 1936 están Maruja e Alberto en Galiza. Ela, enviada polas Misións
Pedagóxicas das que era delegada, impartía
unhas aulas nas Escolas de Artes e Oficios.
Dous meses despois, en setembro de 1936,

Maruja e Alberto deben suspender as
aulas debido ao xiro e intensidade dos
acontecementos bélicos.
Anibos deciden fuxir pola fronteira
portuguesa para poder embarcar rumbo a Latinoamérica. Cruzan polo posto
fronteirizo de Tui aproveitando a
amizade que unía a Maruja cos gardas
fronteirizos, pois o seu pai tamén o era.
Deciden separarse por seguridade
unlia vez cruzada a fronteira. Maruja
Mallo decide aceptar unha invitación da
Asociación de Amigos da Arte de Buenos Aires. Embarca levando como única equipaxe o cadro Sorpresa do Trigo.
Alberto vaise a Lisboa, cidade na que
permanecerá agochado no consulado
chileno a cargo de Gabriela Mistral á
espera da documentación que lle permita abandonar o país para poder
chegar a América do Sur.
Pasan as semanas e é notoria a
actividade que desenvolve Gabriela
Mistral intercedendo e protexendo os
perseguidos republicanos españois no
consulado. Alberto confíase. Non sabe
que os seus pasos, os seus paseos, son
regular e minuciosamente controlados
pola policía de Salazar, aliada do réxime
de Franco. Un día é secuestrado pola
policía secreta do ditador. Era 1937.
Ao coñecer esta noticia, Eduardo
Dieste, repatriado despois da súa dimisión como cónsul do Uruguai en Madrid, escríbelle a Don Carlos Gurméndez
(pai) desde Montevideo:
«Chegou ao meu coñecemento que o
noso amigo (Carlitos pode axudar a súa
memoria) Alberto Fernández éprisioneiro
do goberno portugués nun cárcere de Por-

Mezquita militou no sindicato ferroviario

Consulado cliileno en Lisboa en 1936

0 embaixador Consalvi entregando as cartas credenciais a Tito

Consalvi, Agustín Catalá, a súa muller e Mezquita.
Belgrado, 1965

Rómulo Gallegos tiña como secretario persoal a
Mezquita, que resultou ser o primeiro detido do
golpe de Estado de 1948 contra Gallegos

to. Sópor un receo moi explicábel pero que
implica confusión, puido ser privado da
súa liberdade. A este amigo sorprendérono
os sucesos veraneando nunha aldea galega.
0 seu plan probabelmente, é deixar a península con destino a Buenos Aires ou
Venezuela, onde ten familia e amigos
respectábeis. Sabe vostede que épersoa moi
boa da que se pode responder; doutro modo
non sería un dos meus mellores amigos.
0 escritor Rómulo Gallegos, hoxe ministro de Venezuela, garantirá a súa viaxe.
0 que faga por este amigo, querido
Gurméndez, agradecereillo toda a miña vida.
Pídollo a Blanca tamén: a Blanca, que cre
en Deus, e a quen eu admiraba tanto pola
súa finísima intelixencia como pola solidez da súa fe... Salven o meu amigoV.
Mezquita é condenado a morte
baixo acusacións xenéricas de ser
membro de partidos de esquerda e ter
realizado unha intensa actividade sindical, pero esta pena foille conmutada
pola de cadea perpetua, se cadra pola
intercesión do seu curmán Augusto
Assía. Sae en liberdade en 1942.
En 1945 unha Xunta Revolucionaria cívico-militar dá un golpe de Estado
ao xeneral Isaías Medina Angarita e
nomea corno presidente de Venezuela a
Rómulo Betancourt. Este feito afastado
e illado ten unhas serias connotacións para
o futuro de Mezquita. Un dos membros
desta nova Xunta Revolucionaria é o seu
grande amigo Gonzalo Barrios, socialdemócrata de Acción Democrática, que
acompañara a Rómulo Gallegos nos
veráns que pasara en Galiza, en Beluso.
A Xunta Revolucionaria rompe relacións diplomáticas co Estado español

franquista e recoñece como único representante do pobo e a vontade popular o goberno republicano no exilio.
E a oportunidade que estaba esperando Mezquita para poder exiliarse. Solicita o permiso, pero denégaselle o
pasaporte en varias ocasións. Pide
unha carta de recomendación a Camilo José Cela, que o conta así:
«Con Alberto Fernández Mezquita
pasoume un sucedido curioso: cando quixo
marchar, pediume unha tarde no Gijón que
o avalase para que lle desen o pasaporte.
Fíxenlle o aval, claro, e aos dous ou tres
días chamoume o director xeral de
Seguridade, que era un coronel máis ben
baixo de estatura que se chamaba don
Paquito Rodríguez e díxome:
- Oia, Cela, vostede nonfai máis que
avalar esquerdistas».
Unha vez en Venezuela, Mezquita
inicia unha nova e última vida. Rómulo
Gallegos gaña as eleccións en 1948 e Alberto é nomeado secretario particular
do secretario de Gallegos, o seu amigo
Gonzalo Barrios.
Mezquita atopábase no pazo de
Goberno no momento do golpe de Estado realizando as súas tarefas administrativas. Tamén sabemos, a través do seu
amigo Simón Alberto Consalvi, que Mezquita foi o primeiro detido do golpe de
Estado contra Rómulo Gallegos. Os militares golpistas, entre eles Chalbaud, que
vivira en España, tiñan ben gardados a
todos os exiliados republicanos españois.
0 24 de novembro de 1948 un golpe de Estado exilia a Gallegos, Barrios
e Mezquita, entre moitos outros, a
Cuba. Rómulo Gallegos marcha cara a

Nunha xuntanza con intelectuais iugoslavos

Ofrenda na tumba do soldado descoñecido. Consalvi (no centro).
A romena, Lucía Devine, viúva de Delgado Chalbaud e Mezquita

Coa familia Consalvi en Belgrado

México co seu ministro de Exteriores, o poeta Andrés Eloy Blanco.
Relaciónase en Cuba con artistas e escritores. Exerce como editor independente, e
edita varios libros. Colabora coa revista Bohemia, revista na que coñecerá a que máis
tarde será a súa muller, Margarita Redonet,
coa que terá un fillo, de nome Alberto Fernández Redonet.
No seu exilio cubano, coñece a outro exiliado que despois será unha persoa imborrábel
na súa vida, o ex-ministro de Exteriores e
intelectual Simón Alberto Consalvi. Volven a
Venezuela coa chegada da democracia en 1958.
Na revista Momento, mentres Consalvi foi
director, Mezquita traballa como corrector.
En 1962 Simón Alberto Consalvi é nomeado embaixador da República de Venezuela
ante a República Federal de Iugoslavia de Tito.
Consalvi proponlle a Mezquita, só en Caracas,
que o acompañe á embaixada como secretario.
Mezquita acepta e mesmo vivirá coa familia
de Consalvi na embaixada de Venezuela até a
fín da misión diplomática en 1965.
Alberto Fernández “Mezquita” morre en
Caracas en 1968. Ante a súa tumba, no
Cemiterio Xeral do Sur de Caracas, a poetisa
Ida Gramcko, esposa do exiliado republicano
José Domínguez Benavides, deu lectura a estas palabras:
«Afástase de nós un ser intelixente, dun
talento sutil, perspicaz, decantado, acentuado;
un home dunha acrisolada sensibilidade, tan
fina e tan extrema que nonfoi quen da protesta,
da auto-complacencia ou do reclamo... diremos
sinalando que morreu un home bo. Porque el
non era simplemente un home bo senón.. .aquel
ser destinado a sentir, a sufrir, a levar sobre si o
peso suave e doente do amor, como unha fonda e
altísima liñaxe.»
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Tarxeta de membro da Irmandade Galega

Celanova, 1919-Vigo, 1979
Os anos de Celso Emilio
Ferreiro en Venezuela deixaron
fondas pegadas na historia da
Galiza exterior, da emigración e
na literatura galega. Celso Emilio defíniuse coma un “emigrante
serodio” e as razóns da súa emigración ían dende o aburrimento
até o autoexilio. É tan importante o feito migratorio en Celso
Emilio que a dicir de moitos non
existe outro tempo ca ese.
O protagonismo de Xoán
Noya é importantísimo para a
cliegada de Celso Emilio a Venezuela. Foi este quen de falar co
seu fillo Oscar en Caracas e xa
daquela directivo da Irmandade
Galega de Caracas para que lle
conseguise unhas conferencias en
Caracas e despois quedara conio

nació e? ......
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Folleto editado por Celso Emilio en Caracas con citas de Castelao, 1970
con M anuel Álvarez Quiroga na
Irinand® 'alega le Venezuela

Cartaz da UPG deseñado por Celso
Emilio Ferreiro en Caracas
Celso Emilio na voda de Oliva Granell

SEMINARIO DE ESTUDOS GALEGOS

Algúns dos libros editados por Celso Emilio en Caracas

empregado do Colexio Castelao da
Irmandade; era o ano de 1966.
Razóns económicas e ideolóxicas
foron as que mantiveron a Celso Emilio
oito anos en Venezuela, oito anos nos
que puido abrir moitas portas e pechar
outras moitas.
Celso Emilio levaba unha idea da
emigración, coma el mesmo dixera, “adquirida a través da literatura —
xeralmente mala- que se fai na Galiza
verbo do tema: o típico galego que emigra cheo de morriña e de saudade que
soamente vive para a súa Galiza soñada, é un mito enganoso pois non é certo
máis que unha pequena parte”.
Einpregado corno coordinador de Cultura da Secretaría de Cultura da
Irmandade Galega, o seu traballo consistirá en elaborar a revista Irmandade,
dirixir o Colexio Castelao e o programa
de radio semanal Sempre en Galiza. Fai o
limiar ao libro de Farruco Sesto Da estrela
e da fouce e traballa arreo na organización da cultura galega dentro da
Irmandade.

ALGUNHAS
NORMAS PRA A
UNIFICAZÚN D0
IDIOMA GALEGO

PXDW M' eVhTVRA' GñheGk'
C A R A C A S

O Padroado da Cultura Galega de Caracas, fundado por Celso Emilio, editou estas normas ortográficas
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Julio Formoso, Juan Luis Sesto e Soutonkior nunha xuntanza
do D.R.I.L. Foto de Federico Fernández.hermann
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Carnota (A Coruña), 1912-Caracas, 1978

Falar de Julio Formoso é
falar dunha sombra que abrangueu moitas causas e moitas
cousas. Este xornalista loitou
arreo contra adversidade e contra todas as ditaduras. Despois
de pasar moitos anos no norte de
África como militar, chega a Venezuela co goberno de Rómulo
Gallegos e a apertura á disidencia que viña de Europa.
Colaborou na revista Momento dirixida por Simón Alberto Consalvi, no xornal de Acción
Democrática La República e
tamén no rexional El Carabobeño.
Durante vinte anos foi o xefe de
prensa do Ministerio de Minas.
Julio Formoso entrou dende
os seus comezos na U.C.E. (Unión
de Combatentes Españois) e máis
tarde, unha vez desaparecida, no
Directorio Ibérico de Eiberación
D.R.I.L. con Pepe Velo e sobre
todo co seu amigo, o comandante
Soutomaior.
Encargado de prensa e información dentro do D.R.I.L. o
seu labor será importantísimo
no que respecta á mantenza dos
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Formoso coa muller de Soutomaior, Sacramento.

fillo Franklin

Sacramento e Celso Emilio Ferreiro
Na súa casa de Chacao. residencias Bonanza, con Carlos Monleón
Giménez

o director de teatro arxentino Carlos

Formoso conversa con

nunha xuntanza do exiliados portugueses

Caracas.

familiares dos comandos do secuestro mentres durou
este e a posterior estadía no exilio no Brasil e como
ponte de comunicación entre os comandos e as súas
familias en Venezuela.
Os antecedentes da desconfianza contra
Formoso no D.R.I.L. viñan nun principio do propio
Soutomaior; incluso foi este quen lle dixera a
Formoso que decidiran abortar a captura do Santa
María pouco antes do secuestro. Pero a peor relación foi con Velo.
Coméntalle a Soutomaior, en Brasil, unha serie
de puntos que resolven as dúbidas e o porque da
desconfianza dos membros do D.R.I.L. con Formoso:
ílSabes que nunca vin coma tarefa irrealizábel a captura do buque. Sabía que isto podía facerse. Pero as
miñas diferenzas comezaban cando se trataba de desembarcar en Africa. Isto non o vía posíbel, alomenos
con éxito. E así foi. Tamén me opuña á captura da
caixa de a bordo.A intervención destes fondos, sen
poder lograr o desembarco en territorio lusitano, ou
submetido á administración lusitana, parecíame de
implicacións excesivamente graves, que variarían radicalmente a conduta dos países cara a nós. Tamén
neste aspecto, vexo que se impuxo o bo sentido.
Despois, amigo Fernando ( Soutomaior), non ía tan
descamiñado. Moitas das cousas que aconsellei e
dixen -que no seu día foron obxecto de violentos comentarios e de dúbidas respecto á miña persoa- ,foron
máis tarde levadas á práctica por ti mesmo. Cales
eran, daquela, os baseamentos que podían sustentar
a vosa desconfianza cara a min? Non os vexo por
ningures. E sen embargo, o certo é que existiron. A
realidade encargouse de darme a razón, punto por
punto, salvo nunha cousa: en que puidestes evitar
implicacións de pirataría. Polo demais, nin unha
soa das cousas que advertín foi negada polos feitos”.
Pouco antes de morrer tiña pensado facer unlia
escolma dos seus artigos e publicalos nun libro co
titulo Crónicas de don Camilo. A súa viúva volveu a
Galiza e vive en Bouzas.
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GALICIA canta.

Vigo, 1949

A década dos 60 en Latinoamérica foi a da guerrilla, 0 Che,
Fidel, a guerrilla venezuelana,
Neruda, Parra, e tantos outros. En
Venezuela non era distinto. A
espreita do que acontecía en París,
máis perto para os venezuelanos que
para os españois. Xulio participa
activamente na vida cultural
venezuelana nesa época. Na fundación do mítico grupo teatral
Rajatabla do Ateneo de Caracas.
O segundo disco de Xulio,
primeiro segundo os venezuelanos,
foi precisamente o titulado Xulio
Formoso. Nado a raíz da súa participación na obra Tu país estáfeliz, Diseño 7 e o selo discográfico
Souvenir patrocinaron o primeiro
disco como solista de Xulio, no cal
musicaliza e canta temas do
brasileiro Antonio Miranda, de
Celso Emilio Ferreiro e de Farruco Sesto. Pero en verdad, Por un
amor integral, Condicionados, Por

LADO A

GUITARHA Jel Ml entero).

N GuilJén-X Formoso

A CHILE (ol pasiitl

N Guülto-X Forn»M>

LAS D05 CARTAS

N GuitlénX FornwíSO
N GuilWn-X Forrnow

ABRIl SUS FlORES ABfllA

N. Guillére-X. Formoso

MUCHACHA RECIEM CRECtDA

LADO B

N GmlltoX Fonfmyso

COPLAS AMERICANAS

N Guillto-X. Formoso

SENSEMAVA

N Guiltto-X FiliWMO

EL SOLDADO MIGUfL PAZ.

N Gultlén-X Forenoso

ANTE POE4ICA.

C Puebte-X Forrwso

PLAN DEL MACHETE.

Arreítoí i AíomtMíiimiénlo

SbNSIMAVA

EL DISCO ES CULTURA

Para mi, Guilliin rra íálo nqw’esenta el sentte cubano. »ino ta esBíicia misma rfe! CootinentD Latleon aufl tectes, aicQnas y triatwas
Con este disco. r»o be twetcntíido hacsr ona arato
lojia de su obra. no hc seffuído urtn temdtics dtttR.'miníKla y m siQuiera rraté da seijmr un «<J«n
wanalógieo Sirnptcmwue puse müsicu y vtv. ji tes
poomaa quo mda mc lícgoron. n oquollM quo dn-3
pucs do teüias, volvt a leflrten mievOTWrto Tratnr
de lograr un equillbno de calidad cntrc mi «núsica
y Iss lelran da Nncolás. oue ya cn s¡ mismas son
müsica. fue uiw> tanta ardua En ültima imstancín.
soii i»stccJn» loa que decidirirs s> el resuhato too
buena. muío, exceicnto o rogutor De te que a> <sslanws clatos ifldos tes qun colabosanias on aste
diBCo, «s en qíio hemoa trasato de hacor un trabajo te rnás honesio y sono posibto aobre La
tora tol poot» cte Camagücy. to Cu’Im». -de América. to HiGaWí* Gvilten. el dcl aon entflro

Xulio FormO'SO
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galego. Aquí canta temas de Juan José Sesto,
de José Ignacio Sesto, de Farruco Sesto e dous

la larga lejanía, Gentepobre (versión II),
Cronos-Cosmos, Cantiga de la ciudad que
hierve, Voy a cerrar un inventario, Vivir
será un incesante fluír, Y he sido feliz e
El cuerpo delpoema compoñen os temas
deste álbum.
A música de Xulio Formoso está
presente en discos como Tu país está
feliz, da obra teatral do escritor
brasileiro Antonio Miranda, baixo a
dirección do director teatral do
arxentino-venezuelano Carlos Giménez.
Dende a súa estrea no Ateneo de Caracas o 28 de febreiro de 1971, tivo un extraordinario éxito con máis de
seiscentas representacións en Venezuela e Latinoamérica. 0 traballo reúne as
14 cancións que Xulio compuxo especialmente para a obra, segundo os versos de Miranda. Segundo a prensa da
época, o segredo destes mozos que participaron na obra residía no mesmo
segredo dos paxaros, que ningún dos
dous sabía música, a música... eran eles.
Os temas do traballo eran La poesía,
Por un amor iritegral, Versos itinerantes
I, Versos itinerantes II, Viajo tu cuerpo,
El cuerpo del poema, El mundo está hecho de palabras, Cuando me vaya a la
luna, Vivimos en un mundo de absurdos
dualismos, Los hongos, Voy a cerrar por
inventario, Tu país está feliz, Condicionados e Vivir será un incesante jluir.
En 1973 sae o disco
Cliipi
Manahuac baixo o selo El Palacio de la
música. Din que este traballo é herdeiro
das viaxes do artista por Perú, Bolivia, Ecuador e Chile. Xulio interpreta
temas da súa autoría, como o que dá
nome ao disco, Chipi Manahuac,

Cuento para niños de buena familia, 29
dejunio de 1949
En febreiro de 1976 grava Soles y
centauros co grupo Sensemayá, no cal
Xulio interpreta unha canción en idioma náliuatl, Xochitl Cuicatl. Este disco
está integramente dedicado á historia
da conquista do imperio azteca polo
Reino de Castela. Un estudo minucioso
da historia dos aztecas e de Carlos V
xunto á obra de Carlos Fuentes Todos
los gatos son pardos.
Entre xullo e agosto de 1976 Xulio
Formoso e Sensemayá gravan Levántate Rosalía, en homenaxe ao escritor
venezuelano Aquiles Nazoa con portada e contraportada do artísta Zapata.
Kennel Club, Se embromó Colón, Elegía
al tranvía, Nuestras musas trasnochadas,
Corrió el comecandela, El último
pandehornero, Serenata a Rosalía, Lluvias, Cotisideraciones acerca de la educación de los cochinos, Amor, cuando yo
muera son os temas do disco. Baixo a
distribución de Ocre, a produción de Ana
Avalos e a participación de Luis Suárez,
Franklin Mejias e Antonio Alcalá.
Pero un dos traballos máis
intimistas de Xulio foi o seu sexto LD
La canción que va conmigo (1974) titulo
dun poema de Celso Emilio Ferreiro. Con
portada de Zapata, son varios os temas
que teñen a súa letra. Mi amigo Luis
Carlos Enrique Miguel, Mi amigo el intelectual, Canción para mi hijo son seus
en letra e música. Canción de infancia
de Carlos Sahagún, Escuchan los botines pasar de Bulat Okudzhava, Estas
palabras que digo de Celso Emilio
Ferreiro, Romance de la conciencia de

Francisco Giner de los Ríos, Contracanto
a Walt Whitman N° 1 de Pedro Mir e
Pero no lo sabía de Gloria Martín, son
os temas aos que Xulio lles pon música
neste traballo.
Xulio viaxa en 1975 nunlia xira que
o levará a Puerto Rico e a Dominicana,
país este do que será expulsado despois
dun concerto nun cárcere. Esta é a súa
época de militancia política, que desenvolverá en Venezuela a partir do ano
1974 na campaña electoral do Movimiento al Socialismo (MAS) da man do
candidato e hoxe vicepresidente do
goberno revolucionario bolivariano José
Vicente Rangel.
Grava por aquelas épocas un disco
dedicado a Rangel e ao MAS, partido
ao que tamén doara o seu premio de
novela Rómulo Gallegos o escritor
Gabriel García Márquez. A actividade
política de Xulio estivo marcada polos
acontecementos e vivencias dun home
comprometido coas causas xustas. Participará nun recital en Santiago de Chile
apoiando á Unidade Popular xunto a
Violeta Parra e Pablo Neruda.
En 1975 grava e pon música ás letras do poeta cubano Nicolás Guillén,
Guillén el son entero baixo o selo
Polydor. Os temas deste disco son Guitarra, A Chile, Las dos cartas, Abril sus
flores abría, Muchacha recién crecida,
Coplas americanas, Sensemayá, El soldado Miguel Paz, Arte poética e Plan
del machete o único tema que non é de
Guillén senón de Carlos Puebla. Para
Xulio, segundo di no disco, “Guillén
non só representa o sentir cubano,
senón a esencia mesma do continente

inbros do grupo Rajatabla

mentir, Cuando tomo el canto, Edasta la misma
Latinoamericano, coas súas loitas, alegrías e
barca, Voces y bosques, Tu otra sombra, Sea el
tristuras”.
aire dividido, Recuerda la serena calle son os
Xulio compositor da música da obra do poetemas do disco que contou coa colaboración
ta, ministro e sacerdote revolucionario nicados músicos venezuelanos Rómulo Rodríguez
ragiiano Ernesto Cardenal, El séptimo ángel
compón tamén a de El círculo de tiza de Bertld E e Alejandro Sierra.
Este disco agradece a Xulio que prestara
Brecht e o exilio democrático chileno dedícalle a
a súa voz, o seu talento e a súa asombrosa
Xulio o disco Chile, fuego e poesía.
capacidade de traballo. Farruco agradécelle
En maio de 1978 grava Amantes de nin“Pola nosa banda e cos nosos escasos recurgún lugar, con textos de Farruco baixo o casos, aquí, nesta beira onde nos atopamos,
rimbo Ediciones del Agua Mansa. Nel “os cantemos, porén, a confianza de estar iniciando
tos verdadeiros parten montañas, o cal pode sigunha onda de largo océano. E unha onda xunto
nificar unha gran cantidade posíbel de cousas.
con outras ondas, xa se sabe, teñen poder para
Dar un paso cara a adiante no amor. Espertar a
gañar calquera batalla en derradeira instanunha cidade. Facer retroceder un exército.
~
cia
”. Premonitorio.
Adentrarse nos cambios profundos da paisaxe
0 labor musical de Xulio complétase
humana. Partir unha montaña; incendiar un
coa composición da Cantata a Bolívar en
prado, asaltar o ceo'.
2005 por encargo do Ministerio do Poder
Con hilo rojo, Flor y cuchillo, Semilla de la
Popular da Cultura do goberno revolucionalocura, Por el que adorna su nombre, Aunque la fruta esté verde, De la plaza al arenal, Por no querer — rio bolivariano.
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Manolo na fronte do Ebro, 1938
De dereita a esquerda Manolo Gallego, Celso Emilio Ferreiro e o xornalista
e candidato polo Movimiento al Socialismo á presidencia de Venezuela, José
Vicente Rangel

En Caracas con Alberto Puente

0 Incio, Lugo, 1911-Caracas,1986

Manuel Gallego, Manolo
Gallego, naceu o 5 de novembro
de 1911.
En 1921, como moitos
galegas e galegos, emigra a Cuba,
volvendo a Galiza en 1926.
En 1935 marcha cara a Madrid e en 1936 sorpréndeo o golpe de Estado do xeneral Franco
na capital do Estado. Participa
co pobo madrileño, marcha a
polas armas ao cuartel de artiIlaría para asaltar o Cuartel da
Montaña, en mans de militares
fascistas que apoiaban o golpe
de Estado.
Alístase como voluntario e
marcha á fronte de guerra. Pola
súa actuación nas frontes de guerra ante o inimigo foi ascendido

Camuflaxe paraas unicións no posto de combate
0 posto antiaéreo de Manolo. A foto foi tomada por el

PARTIDD COMÜHISTA

Dulce María, cubana filla de españois, con Manolo
o día da súa voda

Manolo Gallego fala na
menaxe a Pedro del Llano

Cartaz do comisariado político

a comisario de Compañía e despois a comisario de Batallón e Brigada. Cando rematou
a guerra era Comisario da Brigada de
Manobras N°1 de Defensa Antiaérea (DECA)
do exército de toda Cataluña.
“Oprimeiro en avanzar, o derradeiro
en retroceder”. 0 comisario político
Manolo Gallego cliegou a ser un
avantaxado comisario político na guerra.
Afeitos a malinterpretacións parciais intencionadas, os “vencedores” quixeron dar unha
imaxe do comisario como a dun elemento
estraño dentro do exército que vixiaba os
soldados.
O obxectivo supremo do comisario político era: “derrotar a sublevación, gañar a
guerra, lograr por medio do combate a
vitoria da causa democrática ” (Santiago
Alvarez op cit).
Trasládase a Venezuela o 23 de setembro
de 1940 dende Dominicana.
0 labor de Manolo Gallego en Venezuela, dentro da colectividade galega, é un dos
máis importantes. A sombra de protagonismos foi o verdadeiro impulsor, durante
anos, da unión de todos os centros galegos
que existían no país, principalmente os tres
que había en Caracas.
Dende Venezuela sempre actuou na loita
antifranquista e de apoio á democracia
axudando ao Partido Comunista de España
no exilio e sendo el mesmo o seu representante máis destacado dende a morte de José Silva en 1949. Manolo Gallego foi secretario de
organización do PCE en Venezuela durante a
ditadura de Marcos Pérez Jiménez (19501958) e posteriormente fíxose cargo da
responsabilidade política do Partido.
Finou en Caracas o 20 de febreiro de 1986
á idade de 74 anos.

Nos Llanos de Apure. Rómulo, o
sentado no crocodilo,
de 1927

Galiza, 1935

Caracas, 1884-Caracas, 1969

Sen dúbida un elemento
importantísimo dentro da inmigración galega a Venezuela foi
Rómulo Gallegos Freire, descendente de galegos, e Andrés Eloy
Blanco, o poeta ministro de
Relacións Exteriores. Ambos,
intelectuais e políticos, loitaron
arreo contra a ditadura de Juan
Vicente Gómez. Andrés Eloy
sufriu cárcere e Rómulo Gallegos
exilio, primeiro en New York e
despois no Estado español
combinándoo cos longas estancias en Beluso, Pontevedra.
Rómulo era un namorado de
Galiza. Dende os seus comezos
tentara asinar as súas obras
como Rómulo Freire, aínda que
puido máis o costume da época
de colocar ambos os apelidos.
0 escritor mexicano Andrés
Iduarte pasara con Gallegos os
seus anos españois e os seus meses galegos. Iduarte, no seu libro
20 años con Rómulo Gallegos, narra a profunda relación do escritor venezolano con Galiza.
Iduarte escribe para os latinoamericanos:
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O matrimonio en Galiza pouco antes da súa volta para
Venezuela, 1936

Nun acto antifranquista en Caracas

Gallegos escribindo
Cartaz electoral de Rómulo Gallegos

En campaña electoral nos llcmos venezolanos, 1948

''Castela, paternalismos creados pola
Conquista, aquí non nos feren... A cortesía do galego e a mesma clasificación,
de españois de segunda man, que o
castelán imperialista nos clá a americanos e a galegos, fraternízannos. Rómulo
Gallegosfai alí unha longa estadía, e non
sería difícil que en Europa fora a terra
adoptiva do venezolano, entrementres recupera América, á que pertence tan cabalmente como o Oriiiocií'.
0 contacto co explotado proletario
galego é a única sociedade que interesa
a Rómulo Gallegos e ao home. A vista
dos amenceres e os solpores sobre a ría
de Pontevedra, o coñecemento da poesía
e a música deste pobo artista, non é difícil que extraian un libro da sensibilidade
de Gallegos; pero iso será momentáneo,
porque este home corresponde por
sangue e por espírito á raza cósmica de
que falou Vasconcelos, é fillo e parte da
nosa paisaxe. Alí e así vive a súa vida
de emoción o primeiro novelista de
América, acompañado pola súa muller
venezolana, Teotiste Arocha, colaboradora auténtica, sostén espiritual na súa
obra. A estadía de Rómulo Gallegos na
Galiza, en Beluso, serviu para rematar
tres obras importantísimas da literatura
venezolana Pobre Negro, Cantaclaro e
Canaima. 0 derradeiro verán de Gallegos
en Beluso foi tamén o máis longo. Alí
estivo dende xullo até o 26 de decembro
de 1935, cando coñece a nova da morte
do ditador Gómez o 17 de decembro.
Rómulo Gallegos asume a presidencia da República de Venezuela en 1948.
Unha delegación da República española terá un trato especial na súa toma de

posesión. Álvaro de Albornoz lerá ese mesmo

día, no Congreso, un discurso no que falará da
“traizón das democracias á causa republicana”.
Rómulo Gallegos nomeará como secretario particular do seu cargo como presidente da República de Venezuela ao
ourensán membro do P.O.U.M. Alberto
Fernández “Mezquita”, natural da Mezquita e familia dos Assía.
A partir da toma de posesión de
Rómulo Gallegos terán entrada en Venezuela, con documentación venezolana, unha
chea de coñecidos do presidente, dos seus
anos na Galiza, e de galegos e españois que
procuraban unha saída á represión que sufrían no Estado español fascista.
A representación diplomática venezolana que serve de ponte para a saída de
exiliados galegos e españois é a de Lisboa,
aberta en 1942 con rango de Legación e de
embaixada dende 1952.
Por Lisboa cara a New York e despois a
Caracas, con documentación venezolana,
sairán Xosé Velo, Mariano Otero Castelao,
e moitos outros.
Gallegos, que só estivo no Goberno
nove meses do ano 1948, tiña o apoio de
todos estes liomes e mulleres que atoparon
un país que lles abrise as portas e que levase aos máis importantes foros internacionais o problema da ditadura española,
estreitamente vixiados polos militares reaccionarios venezolanos que vían nos
exiliados republicanos un perigo. Cando o
golpe de novembro de 1948 contra o
Goberno democrático de Rómulo Gallegos,
o primeiro detido foi Alberto Fernández
Mezquita que tivo que marchar, unha vez
instalados os militares, a Cuba coma moitos
outros galegos e galegas.

Indíxenas da etnia wayuu co presidente Gallego
1948

Capas dos libros que Gallegos traballou en Galiza

iDICION EXTRA: GRAFICAS COMPLETAS DE TO)OS LOS ACTOS DE TRASMISION DE PODERES.
Portada da revista Elite da asunción da presidencia por
Rómulo. A reportaxe é do exiliado galego Fernández
Mezquita. Á esquerda de Gallegos, o coronel Delgado
Chalbaud, que meses despois lle daría o golpe de Estado

No exilio mexicano co seu ex-ministro de Exterioi Andrés Eloy Blanco e o
poeta Nicolás Guillén

Teotiste, Rómulo, Iduarte, e Barrios en Beluso, Galiza, 1935

nas praias galegas 1934,35,3i
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Vivencias dunlia guerra civil. Venezuela, 1978
O Éxodo, Venezuela 1979. Serie Estampas amargas

HOMENAJE
AL PUEBLO
ESPAÑOL

Pranto de dor e carraxe pola morte
de Celso Emilio. Venezuela, 1979
Debuxo de granell do ano 1990

A Coruña, 1914-Vigo, 1991

En xullo de 1936 está Mario
Granell, militante do P.O.U.M.,
na Coruña cando estoupa a guerra civil, séndolle imposíbel volver a Madrid coa súa familia.
Participa nas loitas a prol da República. Pasa un tempo no monte cun grupo de compañeiros. E
buscado e perseguido. Agáchase
na casa de Rosa Ustarroz
Serrate, republicana, viúva do
comandante Ramón Montero
Vázquez, até que unha rnadrugada de febreiro de 1937, na
praia de Bens, é capturado ao ser
frustrada unha viaxe que el e un
numeroso grupo de republicanos
trataban de realizar a Francia,
para chegar á zona republicana;
máis tarde, a este grupo recordaráselle

estampas amargas
-vivencias de una guerra civil-

MARIO F. GRANELL
Xardíns siderarais, Galiza, 1985

110

como «Os da lancha do monte de San Pedro». E torturado cruelmente pola
Garda Civil, xulgado por un Consello
de Guerra e condenado a morte. Como
moitos outros, a súa condena a morte e
conmutada pola de 30 anos de prisión e
pasa varios anos no cárcere da Coruña
co pseudónimo de José María.
En outubro de 1943 recobra a súa
liberdade física pois os cárceres franquistas enchéronse dos perdedores da guerra
civil, e os axuizados antes do 1939 foron
liberados. Comeza para Mario un calvario no Estado español escuro e paifoco
do nacionalsindicalismo, Estado dos vencedores e vencidos, en que el é un dos
vencidos. Pero Mario é home enxeñoso e
cheo de recursos no seu maxín.
En abril de 1957 emigra a Venezuela, como moitos outros galegos, vascos,
cataláns e españois, nun exilio voluntario obrigado polas circunstancias político-económicas existentes no Estado
español neses anos.
Ao chegar a Caracas, todo é novo
para este home innovador que pasara
polos cárceres franquistas. Comeza
unha amizade co xornalista coruñés
Manolo Ponte Regueira, que asinaba as
súas columnas en El Nacional como
Duende. Esta amizade será unlia das
máis entrañábeis de Mario en Venezuela até o día da súa morte. Reside en
Caracas e no seu primeiro traballo é
debuxante publicitario. Neste mesmo
ano, Granell obtén varios premios, tres
deles na colectiva nacional de cartaces
do Museo de Belas Artes de Caracas,
para a Exposición Internacional de Caracas 1960. Nesta exposición compite
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con artistas venezolanos e estranxeiros
da calidade de Guillermo Heiter, Gert
Leufert, Juan Alcalde, Alcock, Marcial
León, Joaquín Wagner, Marcel Flores e
Mateo Manaure. Conecta rapidamente
cos artistas e intelectuais venezolanos
e participa nas loitas antiditatoriais
contra Marcos Pérez Jiménez.
Conta o seu amigo Manolo Ponte
que os primeiros anos de Mario en Venezuela foron moi duros. Anos que
superou pola súa grande capacidade
artística, cultural, humana e o seu grandioso e fíno sentido do humor. Intégrase
ao Novo Mundo rapidamente e permite
que a súa luz o invada. Durante anos
traballa arreo, nada artístico é alleo
para Mario. Publicidade, cartaces, decoración, murais, vitrais, comeza, incluso a escribir. E o inicio dunha etapa que
o conducirá á total consagración como
artista creador do seu propio estilo, «0
granelismo», onde porá, en palabras da
súa filla Cachy, “de manifesto as súas
extraordinarias dotes de poeta”.
En 1962, traslada a súa residencia á
capital do estado industrial de Carabobo,
por cuestións de traballo e continuará
vivindo en Valencia até o seu definitivo
regreso a Galiza.
En 1973, despois de 17 anos en Venezuela, Granell regresa a Galiza para
expor os seus últimos traballos na Sala
de Arte Van Gogh en Vigo.
Ademais da súa faceta como pintor, Mario Granell escribe e publica un
fermoso libro, Estampas Amargas - Vivencias de una guerra civil que, á parte
de escritos seus e anacos seleccionados da
obra de poetas de varias nacionalidades,

contén vinte reproducións a toda cor de
cadros seus. Este libro foi presentado
no mesmo día da inauguración da exposición de Mario, titulada polo artista
HOMENAXE AO POBO ESPAÑOL,
na galería Viva México de Caracas.
Granell escribe tres libros máis:
Canción de Angustia, prologado polo seu
arnigo Celso Emilio Ferreiro, Cajón de
Minutero e Vientos de torería.
En agosto de 1981, Mario regresa
definitivamente a Galiza

'lario e Celso Emilio en Venezuela, 1970

Granell na súa casa de Vigo 1987

Encima: Sen título
Esquerda: Sen título
Dereita: O xornalista oficializado

Sen título

Un canto ao mar. Venezuela, 1981

Voces libro realizado e ornamentado por Mario Granell no
cárcere

Mario F. Granell
Mario F. Granell naccu na Cruña no atvo 1915
fcor» pcrdónjepasóu a súa nenez cn«re A
Cruru e Santiago. Rcalizóu dúo> espowciós
mdtviduáis ós ouorce anos, unha en Santúgo e
outra cn Ponrevcdra. Drita derradcira fixo a
preMrntación o gran Castclao.
Desta época «é agora chovcu abondo e Mario,
quc ren fala graciosa c dibuxo cngaioLtntc
vaúnos fíiar dun Casrelao artisu quc soupo
conx> ninguén pcMudar o través do dibuxo na
úlma da nou tcrra.
Mnrio Grancli chegóu a Venczucla noano 57
cas sú¡m obn» pódensc vcr nos muscus de
Pontevcdra. Lugo. Quinonrs dc Lcóncn Vigo.
Nova Imagcn cn Lisboa e Mobíl Museum de
Nuva York.
A Msuio podcm-oslk dccir. cónvo dixo o gran
pocta

"...ffíntantf un ttunoloir»
t¡u< itinlt <tu jerrífo
u rttJtnzín Au trrro’".

Homenaxe
a Castelao
No XXX cabodano
da súa desapariciórt física.
6 t • 2 Je Xiintiro t/e 1 980

IRMANDADE GALEGA
DE VENEZUELA
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Nunha cea, á dereita de Xosé Velo
Octavilla impresa polas dúas derradeiras
loxas para a campaña electoral de
febreiro de 1936

Latitud I nisterre

Santiago de Compostela, 1886 Caracas, 1975
Isolino foi o primeiro bibliotecario da Irmandade Galega de Caracas

Isolino López foi un dos
máis coñecidos activistas da
masonaría de Santiago. Dúas
loxas masónicas tiña Santiago en
1936: a Libredón número 6, que
o propio Isolino fundou e a
Agarimo número 78. Isolino
pertencía á primeira, Libredón,
con Arturo Cuadrado, Camilo
Díaz Baliño, Fernando Barros
Pumariño, Ánxel Casal e outros.
A loxa Libredón foi reactivada por Isolino en 1933, “era
unha época moi activa de propaganda masónica, destacaba polo
interese en dar unha nova vida á
loxa que até esas datas fora moi
precaria, conseguindo darlle un
novopulo”. (Lamela García, Luis

Dedicatoria do esci’ or galego-arxentino
Víctor Luis JVIolinari: «Para Isolino
López afectuosanitfte Víctor Luis Molinari 1962»

■

2005 op. Cit.). Segundo nos conta Luis Lamela, as consignas
políticas recibidas pola loxa Libredón serían as de expulsar os
xesuítas, traballo que Isolino tomou moi en serio, organizando frecuentes algaradas nas rúas contra esta congregación.
Outra das actividades máis coñecidas de Isolino foi a
de elaborar listas de políticas de homes de dereitas afiliados á masonaría, “denunciando ante as autoridades republicanas as tramas caciquís dos monárquicos dereitistas que
controlaban organizacións profesionais no seu proveito”.
0 1 de marzo de 1940, as autoridades golpistas promulgan a Lei especial para a represión da masonaría e do comunismo, que se aplica con carácter retroactivo. 0 seu artigo 5°
ao definir e castigar o delito de masonaría, establecía que
este delito sería castigado ‘a partir da promulgación da lei’,
aínda que os feitos demostraron o pouco apego que os
golpistas tiñan ás súas propias leis, por certo ilexítimas,
ao aplicalas o Tribunal Especial como lles petaba.
A persecución dos masóns non comezou o 1 de marzo
de 1940 coa promulgación da lei, senón o 18 de xullo de
1936. Os coñecidos, por medio de delatores, foron encarcerados inmediatamente sen xuízo nin delito. Outros,
coma o pai de Isaac Díaz Pardo, Camilo Díaz Baliño,
asasinados ou fusilados. A lista de mortos é grande. Ánxel
Casal, Amancio Caamaño, Jesús Parrado...
Moitos dos niasóns tiveron que acollerse á Lei de responsabilidades políticas do 9 de febreiro de 1939. Esta lei
obrigábaos a facer “declaracións de retractación” ante as novas
autoridades. Nestas declaracións tiñan que denunciar os seus
propios compañeiros e as autoridades considerarían se as
declaracións ocultaban extremos de interese ou se carecían
de datos de interese, ou non eran axustadas á lei.
Máis de 12.000 masóns foron asasinados durante a guerra civil, e 20.00 serían encarcerados ou confinados, asegura
Lamela na súa obra.
Isolino López García, simbólico Martí, salvouse da
detención dos membros da súa loxa Libredón, por orde de
detención do 19 de xullo de 1937. Isolino xa fuxira para
Venezuela, indo despois a súa filla e esposa. O Tribunal especial para a Represión da Masonaría sobreseu a causa
por atoparse en rebeldía en abril de 1948.

Isolino dedicouse en Venezuela á representación comercial. Membro do republicano Lar Gallego, mantivo contacto constante con todos os
exiliados.
Isolino aparece novamente en Venezuela nas
liortas entre exiliados comunistas, anarquistas,
republicanos e galeguistas do Lar Gallego. Xoán
Noya, en carta dirixida a Gonzalo Gómez o 11 de
setembro de 1956 e en representación da directiva, coloca a Isolino entre a “aflor e nata da ‘preliistoria’, caduca e abrutallada oposición que nos tocou
en sorte aturar”.
Isolino, unha vez fundada a Irmandade Galega
de Venezuela coa fusión dos tres centros galegos, o
12 de outubro de 1960, fíxose cargo da biblioteca
da nova institución até o momento da súa morte.

Edificio da loxa Libredón en Santiago

Corme (A Coruña), 1886-Caracas, 1968
0 capitán Mosqueira Manso foi ictiólogo, cartógrafo, biólogo, historiador e mariño. A
Mosqueira Manso debemos a
honra, en pleno século XX, de
que moitos dos mapas realizados
por vez primeira en Venezuela e
na República Dominicana levasen a sinatura deste ilustre
cormelán. Estudoso das tartarugas do Orinoco, o seu traballo
verbo as tartarugas arrau (Podonermis echspensa) e o descubrimento das tartarugas albinas,
hoxe, medio século despois, continúa a ser de gran valía para os
estudos destes réptiles.
A vida fóra do seu natal
Conne para José María Mosqueira comezou cando cumpriu
os 8 anos. A esa idade marchou
cos seus pais cara a Santiago para
ingresar no seminario, no que
pasou cinco anos.
Polo que devecía o rapaz José
era pola mar, e tanto devecía, que
o seu pai o embarcou nun pequeno
barco de vela que adoitaba viaxar
cara a Xixón dende a pequena

Caracas, 1958

Cela tocando as maracas en Apure. Mosqueira foi o seu guía para
que escribise La Catira, novela na que aparece co nome de «capitán Cerdeira». Foto Fundación Camilo José Cela

Carta Pesijuera
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Mosqueira na pensión de Isolina Pintos en Caracas, 1954
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Mosqueira Manso, Silvio Santiago e outros en
Caracas

Mosqueira coa filla de Silvio Santiago, Silvia, e a súa
nai Joaquina
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vila ntariñeira de Corme, e así comezou
a carreira marítima deste home de letras, mares, microscopios e mapas
chantado José María Mosqueira Manso. 0 primeiro día de xullo de 1937,
Mosqueira Manso toma o tren na Coruña cara á fronteira francesa. Viaxa
contratado polo Goberno do ditador
Trujillo. Mosqueira desenvolvía o seu
labor como técnico pesqueiro, recibindo
ordes directas do ditador. do que fuxiría
ao cabo de tres anos.
Mosqueira Manso é unha tatuaxe
en Venezuela. Deixou a súa pegada na
cartografía, na bioloxía mariña ou
mesmo como guía de Camilo José Cela,
que retratou a Mosqueira en La Catira
como “capitán Cerdeira”. Morre en
Caracas sen poder volver á súa terra por
mor da ditadura franquista.
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Manuscrito de La Catira con
anotacións de Cela. Foto Funda’ción Camilo José Cela

Con Ramiro Illa Couto e Silvio
Santiago en Caracas
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Xoán Noya Gil
A Guarda, 1900-Vigo, 1989
Oscar Noya
A Guarda, 1923-Caracas, 1987
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Xoán Noya

O

FUXIDOS

X
Xoán Noya Gil describe a
súa vida en Fuxidos, cuxa primeira edición viu a luz en Caracas en 1976 con deseño doutro
exiliado, o pintor coruñés Mario
Granell. Nado na Guarda, pasou
varios anos agochado durante a
guerra porque os falanxistas andaban na súa busca para matalo
como fixeran co seu irmán Manuel. Dende moi novo participa
na vida cultural da Guarda e dedica unha parte importante da
súa vida ao deporte que lle
apaixona: o fútbol. Desta paixón
sairá o nacemento do estadio
Troncoso na Guarda. Colabora no
semanario Heraldo Guardés, fundando despois o Nuevo Heraldo,
xornal que será voceiro do ideario agrarista. Unha vez proclamada a República, é membro da Comisión Xestora Municipal e cando
acontece o golpe de Estado dos
militares fascistas, é tenente de
alcalde da Guarda.

Xoán Noya, Eduardo Blanco Amor e Xosé

casa do pnmeiro

MEMORIAS I>E LIN REPUBLJCANO GALLEGO

PERSEGinOO POR EL FRANQUJSMO

Capa feita por Mario Granell para a
primeira edición venezolana de
Fuxidos
CASUZ EDITORES
CAMACAS

VENEZUELA

18174.

0$

LARYCENTROGaTLEGO
SE FUSIONARON AYER

&F
Lar e Centro fusionáronse só
unhas horas. Resultou elixido
nesa fusión Xoán Noya (na
foto do xornal)

Xoán Noya, en Galiza, lendo
o xornal que fundara antes
da guerra, El Nuevo Heraldo.
Foto: Xan Carballa
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0 seu irmán, Manuel Noya Gil, foi “paseado-masacrado”
(despois de martirizalo gravemente no monte de Oia e rematado
na pedra da Goeira (Portecelo, 0 Rosal). Manuel, xastre de profesión, líder obreiro do Baixo Miño, dirixente da Federación Obreira
da CNT, foi o penúltimo alcalde republicano da Guarda, dende o
17 de marzo ata o 15 de xuño de 1936.
Despois de permanecer agochado varios anos, consegue fuxir
cara a Venezuela. A Venezuela marchará cos seus fillos Óscar e
Luis. Neste país será un alicerce do asociacionismo galego e membro
dende a súa fundación do republicano Lar Gallego. Pero a atomización física e ideolóxica da comunidade galega a medida que ían
chegando novos emigrantes, determinou a creación dunha comisión dentro do Lar Gallego para a fusión dos centros.
0 domingo 25 de marzo de 1956, sen a participación dunha
das tres sociedades galegas de Caracas, Casa Galicia; Lar Gallego e
Centro Gallego fusiónanse, resultando elixido presidente Xoán
Noya, vicepresidente Vicente Barcia Portela, secretario Manuel Parada Blanco, vicesecretario José Gallego Blanco e tesoureiro Antonio Somoza Outeiral. Entre os vogais estaba Mariano Otero
Castelao. Pero esta fusión durou un día e tiveron que agardar a
1960 para a fusión dos tres centros.
Luis volveu co seu pai Xoán a Vigo e comezaron a reflotar a
súa compañía de impresión, Gráficas Numen, na que facían
investimentos con diñeiro venezolano. Xoán mantiña unha
sociedade con outro exiliado, Mariano Otero Castelao, no centro
de Caracas. Ambos os dous, en Vigo, militaban na clandestinidade
no Partido Comunista.
Pola súa conta. Óscar, fillo de Xoán, foi o único e verdadeiro
embaixador de Galiza en Venezuela. Da súa man e maxín saíron e
chegaron ideas marabillosas para a comunidade galega. Por el, como
secretario de Cultura da Irmandade Galega de Venezuela, chegou
Celso Emilio Ferreiro ao país. Na súa casa convivían dende Pura
Vázquez até Celso Emilio e o seu galeguismo foi todo un exemplo
para o colectivo durante moitos anos. Óscar traballaba desde moitos

anos antes na Reaseguradora Nacional de Venezuela. Pura, da man
de Óscar, consegue un traballo como secretaria do director.

Membro do Lar dende os seus comezos, loitou arreo pola fusión dos centros cando o seu pai Xoán andaba indo e vindo a Galiza.
Moitos dos proxectos clo Lar na Galiza chegaban a bo fin grazas as
xestións de Óscar en Caracas.
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Rianxo, 1909 -A Coruña, 1976
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Mariano Otero Castelao,
curmán de Alfonso Daniel, emigrara na súa mocidade cara a
México. Xastre de profesión, a
guerra civil sorpréndeo como
concelleiro en Rianxo polo Partido Galeguista. Casa en 1934 e ten
dous fillos. Agochado do 1936 ao
1939, temendo unha morte na
cuneta, en 1940 reciben o indulto
do gobernador civil todos aqueles
que non tivesen «as mans manchadas de sangue». Mais como
Mariano se mantivera agochado
toda a guerra, fora declarado desertor e polo tanto suxeito a unha
pena de liberdade vixiada.
Na rúa Carral de Vigo abre
unha xastraría a comezos dos
anos 40. Outro celanovés, Luis
Soto, membro do Partido Comunista no exilio nrexicano, funda
con outros moitos antifranquistas a Alianza Nazonal Galega en
México en 1940. 0 manifesto de
xullo de 1941 dicía: «Alianza
Nazonal Galega chama os seus
irmáns dentro do país para elevar
a loita, para facela máis firme,
máis política, máis unida, máis
organizada e máis eficaz. A gran
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Con Xosé Velo na praza Bolívar de Caracas

Tomado un refresco na praza Bolivar

batalla definitiva aproxímase e o pobo
galego debe ser o propio paladín das súas
liberdades nacionais, e ao mesmo tempo
debe ser espello e exemplo para todos os
españois, desenvolvendo unha unidade
combativa imprescindíbelpara a vitoria».
Dentro deste contexto, no loita
antifranquista do interior da Galiza,
estaba Mariano Otero Castelao, atendendo a chamada de Soto «que alí onde
exista un liome ou unha organización
de Galiza, xurda unha delegación da
Alianza Nazonal Galega».
Os anos posteriores á segunda guerra mundial foron anos dunha grande
actividade guerrilleira na Galiza contra
o poder militar golpista de Franco. As
guerrillas, case na súa totalidade, estaban baixo o Corpo de Guerrillas, de orientación comunista.
E tamén a época dunha cruenta
represión nas cidades. Torturas e
detencións para os membros do Partido Comunista. Mariano Otero Castelao
é detido e torturado en moitas ocasións.
Nunha delas, na prisión da rúa do Príncipe onde actualmente está o Museo de
Arte Contemporánea de Vigo, as torturas foron tan brutais que tiveron que
extirparlle o bazo. E nunha destas
detencións cando comeza unha sólida
amizade con Xosé Velo, que tiña unha
academia na mesma rúa Carral onde
estaba a xastraría de Mariano.
E precisamente coa fin da segunda guerra mundial en 1945 e a derrota
dos fascismos cando Franco tenta parecer magnánimo ante os vencedores e
decreta unha amnistía xeral. Mariano
Otero Castelao aproveita o indulto para

recuperarse das malleiras e volver a agocharse
para programar unha fuxida definitiva.
A fuxida viña dada a causa da incautación dun correo pola policía en que aparecían varios nomes de persoas relacionadas coa loita antifranquista na
clandestinidade, entre elas Mariano Otero
Castelao, Velo e outros. Otero e Velo deciden fuxir a Celanova e manterse agochados.
Nun faiado familiar (da familia de Velo) a
só un quilómetro de Celanova, permanecen
ambos por un ano coa policía buscándoos.
As familias eran perseguidas pola policía e recibían visitas nos domicilios de
Vigo e Celanova procurando os fuxidos.
Despois de meses o cerco ía reducíndose.
Foi o padrasto de Velo, Ramón Castro,
quen prepararía a fuxida de ambos os dous
cara a Portugal nun taxi até Salvaterra de
Miño cruzando o río dacabalo e chegando
a Mongáo sen ningunha documentación.
Unha vez nesta pequena vila marchan
cara a Porto, onde outro galego residente
en Lisboa, Luis López, se fará cargo deles.
Propietario dun bar entre Cascais e Estoril,
López anos máis tarde emigrará tamén a
Venezuela. Mariano Otero, indocumentado, entra en contacto co colectivo de
axudas aos refuxiados españois en Portugal, a Unitarian Service. Esta organización
estadounidense, dirixida por relixiosos
protestantes, estaba en Portugal baixo as
ordes de Miss Helen.
Por razóns de seguridade, López manda
que se separen Mariano Otero Castelao e Xosé
Velo. A policía secreta portuguesa, a terrible
PIDE, era especialista na caza de fuxidos
para entregalos ao Estado español franquista. Tanto Velo como Otero son detidos
pola PIDE. Salvaxemente torturados, Velo

Conchita Otero (segunda pola dereita no chan), filla de Mariano, participou no coro do Lar
Gallego. Ao fondo, coa gaita, Castor Cachafeiro

Mariano con Rosalía e Quique na casa de José Silva en Caracas

Mariano, Xosé, e Manolo Gallego en Venezuela

entra na cela e ve no corredor un farrapo liumano despois
das torturas: era Mariano que, malia todo, non falara.
Foi precisamente a Unitarian Service a que conseguiu a
intercesión da Legación venezolana en Lisboa (non tivo
rango de embaixada até 1948) para concederlles a ambos un pasaporte venezolano para poder marchar a Venezuela vía Nova York.
A familia de Mariano fica na Galiza até 1950,
data na que chegan a Venezuela a súa muller máis os
seus dous fillos. En Venezuela Mariano e a súa familia teñen que traballar duramente para poder sobrevivir. Eran tempos dunha recesión económica moi
grande e todos os días ía á praza Bolívar a ofrecerse
como traballador. Da man de José Silva, Mariano
consegue unha casa colonial no barrio de San José,
onde porá unha pensión. Mais a vida de Mariano, a
económica e a laboral, sofre altibaixos constantes.
Traballou como camareiro, na panificadora
Villamizar como encargado de produción, como representante de roupa e incluso como camioneiro nun
camión que mercara e que esnaquizara nun accidente e que facía a rota pola estrada transandina.
Entra, como a maior parte dos exiliados, a formar parte do Lar Gallego e do Centro Hispano (de
carácter republicano). No Lar Gallego fai amizade
con Oscar Noya, co que compartirá un negocio de
garaxes no centro de Caracas.
A través do Conde de Valdellano, presidente do
Consello de Estado, danlle a seguridade a Mariano Otero
de que non ten causas abertas no Estado español. En
febreiro de 1961 volve por primeira vez a Galiza, a Vigo;
agárdao no peirao Xoán Noya. Foi detido ao chegar e
posto en liberdade pouco despois, pois viña coa
nacionalidade venezolana que adquirira ese mesmo ano.
Fica até 1962, cando a policía lle dá 30 días para que
abandone o país. Volta en 1964 e volven botalo do país
até que en 1967 ten definitivamente prohibida a entrada no Estado español. Cunha pequena flexibilización
da ditadura, volve definitivamente a Galiza en 1970,
finando na Coruña en 1976.

Murio Aíberto
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Ponferrada, 1915-Caracas, 1967
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Alberto fixo os seus estudos
na Coruña, cos Maristas e no
Colexio Francés. En 1931 estuda
na Universidade Central de Madrid a carreira de Dereito, que remata en 1936. Xa por ese tempo
participa en actividades culturais
ademais de ser membro da agrupación teatral La Barraca que
dirixía Federico García Lorca.
Pasa a guerra por completo no
Estado español e foxe en 1939 por
Francia estando internado no campo de refuxiados de Argelés sur
Mer. Marcha a París e alí reside até
novembro de 1939 cando marclia
cara á República Dominicana, país
en que desenvolverá e realizará a
súa única profesión: dramaturgo.
En Dominicana traballa na
Radio Dominicana e como visitador médico. Malia estes
trahallos, publica o poemario
Canto en cinco variaciones e
estrea a obra de teatro El marinero ciego con decorados de
Eugenio G-ranell.
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Cadaleito de Alberto despois do velorio no teatro que hoxe leva o seu nome

Chegada de Pedro Salinas a Santo Domingo. (Granell, Llorens,
Paz y Mateos, Salinas, Bonilla Atiles e Vela Zanetti)

Carola Yonmar e Ruddy del Moral en El marinero ciego de Alberto Paz, con decorado de Eugenio
Granell

Campo de concentración de Argelés sur
Mer onde estivo internado Alberto

Teatro Alberto Paz y Mateos, Caracas

En 1945 chega a Venezuela para tomar o
cargo de director do Teatro Experimental do
Colexio Fermín Toro. Nomeado asistente para
a Cátedra de Literatura na Universidade de
Wyoming, Laramie, ditou en 1948 un curso
avanzado de literatura dramática e outro verbo
a novela contemporánea. Viaxa a Hollywood.
Traballa na NBC e colabora coa compañía de
Olga André, até chegar ao Departamento de
Tradución, Adaptación e Diálogos da empresa
cinematográfica Warner Bros.
Volve a Venezuela en 1950. Traduce de
Cocteau 0 belo indiferente, que dirixe para a
actriz arxentina Juana Sujo. Monta Todos os
fillos de Deus teñen ás, de O’Neil
Ao fundarse a Televisora Nacional, 1952,
Alberto é o seu primeiro director artístico. A
apoteose da súa fama vén cando en 1954, no
Teatro Municipal, monta La casa de Bernarda
Alba. Director integral, o decorado, o vestiario,
as luces, as anotacións ao texto, todo estaba
baixo a súa dirección.
En 1967 é contratado polo Teatro de México para dirixir unha obra do repertorio clásico
español sobre o escenario do vello convento de
Alcoma. Antes pensaba pasar por Madrid para
visitar a súa nai. Antes de coller o voo, un ataque cardíaco remata coa súa vida. Xunto á súa
cama as cintas coas gravacións de La dama
boba, as de Uslar Pietri para Chuo Gil, Yerma,
La zapatera prodigiosa, Electra, El espectáculo
de Sófocles, recreado por Alberto para a Aula
Magna da Universidade Central de Venezuela.
No seu bolso de viaxe asoman os derradeiros textos que escribira. Unha adaptación
teatral de Don Quijote, a obra enteira de
Cervantes reducida a dúas horas da man deste
dramaturgo irrepetíbel. Un teatro en Caracas,
a poucos metros da Irmandade Galega, leva o
seu nome.
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Carné de refuxiado político en Francia

A Coruña, 1918 -Caracas, 2004
0 18 de xullo de 1936, data da
sublevación contra a orde constitucional e legal da República española, Alberto encontrábase na
capital do Estado español e incorporouse como voluntario ás milicias
do Quinto Rexemento na fronte de
Somosierra, ffonte que estaba resistindo os embates da ofensiva fascista para a toma da capital.
En novembro de 1936, foi seleccionado xunto a un grupo de
combatentes para organizar en
Levante a 22° Brigada Mixta do
Exército Popular. Aquí, ademais
de Alberto, estaba o seu irmán
Angel, valoroso e famoso garda de
asalto que, despois de formada a
brigada, volvería a Madrid. Baig,
Lingo, o cubano Alberto, o médico Marzoa, o comandante Carano,
o ex toureiro Litri Segundo e o
topógrafo Carlos Llorens.
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"EITE TEIUIEL
DNI venezolano. No anverso, en nacionalidade, nótese a
palabra «apátrida»

0 equipo de fútbol do cárcere de Burgos, o «Júpiter»

«Aos meus pais, o seu fillo que loita pola súa
liberdade» Alberto. Fronte de Teruel

«Aos meus santiños da y-alma, con todo agarimo, namentras espero
tornar a bicalos» Alberto. Burgos, xan. 1957 (nota posterior á foto de
Quesada)
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A 22° Brigada Mixta, unha das
primeiras en ser creada, constituíu o
que sería en diante a base do Exército
Popular da República.
A etapa de Valdecebro foi a que tivo
un carácter máis marcadamente miliciano para a 22° Brigada. A actuación
de Galán, temeraria e valente ata caer
ferido na vangarda cos seus soldados, é
unha mostra de quén comandaba e cómo
comandaba.
Enfebreiro de 1939, a II República
española esmorecía. Non había presidente, nin Goberno nin esperanzas.
En marzo de 1939, o golpe de Estado de Casado. Alberto é seleccionado,
xunto a un grupo de oficiais e comisarios políticos da 22° Brigada para saíren
exiliados a través de Alacante, que se
autoproclamara “territorio internacional”. É feito prisioneiro no peirao de
Alacante. De alí ao campo de Bétera e á
prisión de Gandía, da que sairá ano e
medio despois.
Tenta organizar o Partido Comunista na Coruña. Viaxa a Madrid e
entrevístase co autonomeado Heriberto
Quiñones. Alberto e Quiñones son
detidos tres meses despois. Quiñones,
fusilado nunha cadeira de rodas polas
torturas recibidas e Alberto, condenado a morte e conmutada a pena pola de
30 anos na cadea por pertencer ao Partido Comunista.
Alberto sae en liberdade condicional en decembro de 1961, despois de 20
anos de prisión. Organiza a folga dos
traballadores da construción, en Madrid, en apoio da folga dos mineiros asturianos. Cando está organizándoa, cesa

a de Asturias. Debe esconderse. Desde o
Comité Central decídese a súa ida a París.
Alberto encárgase da conformación,
entre os traballadores emigrantes españois
en Europa, de grupos organizados.
Alberto é nomeado, dentro do Comité Central do Partido Comunista de
España en París, encargado de finanzas.
Coñece á que será a súa muller,
Ileana Recagno, e marcha cara a Venezuela en 1970. Anos importantes, co
corolario final do compromiso de Alberto coa revolución bolivariana. Con máis
de 80 anos, participa na toma da compañía estatal de petróleo para o pobo
venezolano. Morre en 2004 mentres preparaba a súa última viaxe a Galiza.

Nt lia trincheira, na Fronte de Teruel

Celebración dos presos na cadea en Burgos polo lanzamento do satélite soviético Sputnik, 1957

Manolo Ponte, «Duende» e Alberto Puente en Caracas,
decembro de 2002

Foto Boldun Valencia ao comezo da guerra

Foto Casa Grollo, pintor Sorolla, 3 como capitán

Foto. A. Cuesta. Valencia, 1936
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De Santa Maria a Santa Liberdade
Operación Dulcinea
0 comandante Soutomaior
recibiu a proposición de Rojas
de secuestrar tres avións de Iberia e levalos a Cuba. Un, o que
fai escala enMaiquetía, outro o Madrid-Rio-Buenos Aires, e o MadridTenerife-Bata.
Rexéitase a idea e pensan no
secuestro dun buque español.
Galvao oponse e alega que no Estado español hai pena de morte, non
así en Portugal, polo que se decide
secuestrar un barco portugués.
0 D.R.I.L. pretendía invadir
as colonias africanas portuguesas
coa colaboración dos movementos
de liberación africanos. Tomar a
metrópole e dende alí derrocar o
goberno de Salazar e despois o de
Franco. 0 secuestro do Santa
Maria é un fito na historia. Xuridicamente é o primeiro secuestro
dun barco con carácter político e
non un acto de pirataría.
0 comandante Jorge de Soutomaior sería o responsábel da
coordinación naval. Henrique
Galvao sería o voceiro do acto revolucionario e Xosé Velo, director
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PARA tOS PASAJEROS
DEL TRASATLANTICO
EL "PIRATA" GALVAO

FUE SIEMPRE
UN CORRECTO ' GENTLEMAN'

Galváo sobe ao Santa Maria
Foto da prensa brasileira do coniandante Soutoniaior

Huinberti

Galváo

dgado, Galváo e Velo a bordo do Santa Maria

Velo e Galváo na ponte do Santa Maria

K¡

despistou a Marinha
dos Estados Unidos.

xeral do D.R.I.L, sería o xefe da operación, asumindo o nome de Carlos
Xunqueira de Ambía. Estes tres homes,
con esas responsabilidades, foron o Estado Maior desta “fermosa tolemia”.
Dous galegos e un portugués que
despois terminarían por non entenderse. Galváo e Velo, segundo Soutomaior,
había tempo que non se entendían.
Malia teren moitos trazos en común, no
principal contradicíanse. Velo era superior intelectualmente, e aos dous
encantáballes ser xefes.
Conta Soutomaior
“A motivación da captura do Santa
Maria non foi unha aventura, se lle damos á acción un concepto máis lato que
aquel cuxo contido aparece nos dicionarios. E verdade que os relatos daprensa, incluídos os libros, no que levan implícito, deixan ver unha acción de comandos
realizada con espírito aventureiro epor uns
aventureiros, sen outrofin que a aventura.
Non obstante, o Goberno de Jánio Quadros,
os intelectuais, estudantes e sindicatos no
Brasil, comprenderon a seriedade política
da nosa aventura. E 0 mesmopode dicirse
da Comisión de Relacións Exteriores da
Cámara de Deputados de Venezuela que,
comprendendo 0 verdadeiro fondo da loita
emprendida polo D.R.I.L. ao capturar 0
buque «Santa Maria», votou que se 0 transatlántico portugués retornaba ás costas venezolanas, lle fora concedido 0 dereito de
belixerancia”.

0 secuestro
0 venres 20 de xaneiro tomaba a
presidencia de Estados Unidos John
Fitzgerald Kennedy. 0 sábado 21 saía o

Santa Maria dende La Guaira cara a Curagao. 0
domingo 22 de xaneiro de 1961 comezou a acción do
D.R.I.L. 0 Daily Express de Londres aseguraba que
liomes armados de metralladoras, pistolas e granadas tomaran o barco e mataran a Joao Do Nasci mento Costa, o primeiro piloto do paquebote.
Con 630 pasaxeiros, 24 homes toman o barco. O Santa Maria, despois de deixar en La Guaira
694 pasaxeiros que traia de Europa, marchou con
508 a Curagao, 81 deles venezolanos, co seguinte
itinerario: La Guaira, Curagao, Tenerife,
Funchal, Vigo e Lisboa, indo dos 233 embarcados 152 cara a Vigo. A lista de pasaxeiros era de
181 españois, 179 portugueses, 152 galegos, 87 venezolanos, 44 holandeses, 35 estadounidenses, 4
cubanos, 2 brasileiros, 1 italiano e 1 panameño.
En Cura^ao embarcou (sen pasaxe) Galvao
como vendedor, e chegada a hora de desembarcar, fícou no barco.
Feito prisioneiro o capitán, Mario Simoef
Maia, o barco marcha cara a Florida desaparecendo
ao norte da illa de Trindade. Galvao, Soutomaior
e Velo dirixen o secuestro, aínda que a nave está
dirixida por Soutomaior.
Mentres durou a toma, as noticias no mundo daban mil versións do rumbo da nave. Cara ao
Brasil, cara a Africa ou incluso 700 millas náuticas ao leste de Georgetown na Giiiana Británica.
Cara ao leste, Angola, era o rumbo da nave dicían,
Galváo fora gobernador da colonia portuguesa e
alí vivía o seu irmán multimillonario, Carlos. 0
xoves 26 de xaneiro o almirante estadounidense
Dennison ordena ao D.R.I.L. o desembarco dos
pasaxeiros en calquera porto sudamericano. 0
D.R.I.L. non acepta. Un submarino nuclear, 4
destrutores, un buque tanque e 18 avións estadounidenses, ademais do destrutor español Canarias perseguían o Santa Maria e Portugal dera
ordes de axustizar os secuestradores cando
puxeran pé en territorio portugués.

Velo trata de calmar os pasaxeiros nunha
revolta a bordo
Galváo fala aos amotinados despois de Velo

Galváo e Soutomaior agardan a cliegada do enviado militar estadounidense
Portada de Paris Match do secuestro do Santa Maria
facendo referenza a Galvao

Galváo consente en ser escoltado pola Mariña de Guerra de EUA.
José Reis, o comisario de a bordo, ferido, declarou que o que mandaba
a bordo non era Galváo, senón o profesor Velo e o piloto Soutomaior.
O sábado 28 o Santa Maria, cos alimentos racionados, cambia de
rota. Buscaba o Brasil. En Lisboa, a ditadura advertía que un
levantamento en Angola fracasara e só Brasil era unha opción para
desembarcar os pasaxeiros que ían a Miami e a Europa.
Os antisalazaristas no Brasil estaban nerviosos. Algúns tomaron avións para Dakar pois dicían que alí se estaba xuntando o
Exército de Liberación.
No Brasil o presidente saínte, Kubischeck, tiña acordado, de palabra, un tratado de extradición con Salazar. Kubischeck, durante a súa
visita a Europa, dixera que non permitiría un goberno no exilio no
Brasil e entregaría o barco se chegaba as súas costas, mais Kubischek
estaba facendo as maletas. Jánio Quadros asume a presidencia o 31 de
xaneiro. Envíalle un telegrama ao D.R.I.L. o 1 de febreiro en que lle
lembra a Henrique Galváo “o contacto entre ambos en Caracas”. Así,
o 2 de febreiro rematou esta marabillosa aventura.
Lista de axuizados en Portugal polo secuestro do Santa Maria, 8 de
febreiro de 1962
Humberto Delgado (portugués) Henrique Carlos Malta Galváo
(portugués), Jorge de Soutomaior (galego), Xosé Velo Mosquera
(galego), Agustín Romara Rojo (galego), Vitor José Velo Pérez
(galego), Rafael Ogeda Henriquez, (venezuelano), Fermín Suárez
Fernández (galego), Francisco Rico Leal, (alacantino); Manuel Pérez
Rodríguez (galego) Joaquim Manuel da Silva Paiva, o “John” (portugués) José da Cunha Ramos (portugués); Miguel Urbano Rodrígues
(portugués); Camilo Tavares Mortágua, (portugués), Oliveira de
Azeméis (portugués); Luís Manuel Mota Oliveira, (portugués); Antonio de Almeida Frutuoso, (portugués); Graciano Marques
Esparrinha, (portugués); Emanuel Jorge Pestana de Barros, (portugués), Julio Rodríguez (portugués); Filipe Viegas Aleixo, (portugués);
Basilio Losada, (galego), Alfredo Illanes Ferro (galego), Vitor José
Costa Rego (portugués); José Frias de Oliveira, (portugués); Julio
Ferreira Andrade (portugués); José Pérez Martínez, (venezuelano),
Manuel Mazo Bravo (español); Federico Fernández Ackermann
(galego nado en Francia), José Prudéncio Tinoco, (portugués),Joaquim
Andrade Gomjalves, (portugués), Joaquim Almeida Tempero (portugués) e Vitor Manuel Figueira Dias Algarbe (portugués).

Vilardevós (Ourense), 1903-A
Coruña, 1974
Escritor notábel, traballou en
variadas ocupacións para subsistir
antes da guerra. De ideas anarquistas, militaba e era seguidor do
sector moderado dentro do anarquismo de Angel Pestaña. Cando
se inicia a guerra civil marcha dende A Coruña a Vilardevós. Denunciado pouco despois, é detido de
madrugada por militantes de Falange e entregado á Garda Civil de
Verín para ser trasladado ao cárcere
provincial da Coruña. 0 seu irmán
Jacinto é fusilado. Posto en liberdade polas xestións da súa muller,
Joaquina Conde, empregada da
Deputación da Coruña, en 1937
marcha cara á súa vila e foxe a Portugal. Esta experiencia traumática
é o argumento dun libro maxistral
0 silencio redimido, en que Silvio
narra a súa fuxida, co seu irmán.
que traballaba daquela na Deputación coruñesa.
Marcha a Venezuela e non a
Cuba, onde tiña familia, aínda
que porá no remite das cartas un
enderezo de Cuba para confundir a policía franquista.
En Venezuela o seu labor será
incansábel dentro do colectivo
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Silvio Santiago e Mosqueira Manso na Casa Galicia,
1958
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Coro do Centro Gallq Silvio Santiago (terceiro
da segunda fila pola df»ita)

Silvio Santiago en Caracas, 1942
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Iste é o xanr-homaxe qua un fato de amigos
adica a SILVIO \NTIAGO, varón celta das Amé-

un

ricas, abertocoizón e testa esgrevia, que aló en
Silvio Santiago, a súa muller Joaquina, descoñecido e Mosqueira Manso

Caracos soupo porízar e diñificar o amor á Terro.

Aló entremediodos indios i os negros, cabo da

mistura de lodaiis língoas i o balbordo dos loiros
Silvio Santiago na praza Bolívar de Caracas, 1948

Dedicatoria de Castelao
a Silvio Santiago

hiperbóreos, ele ivo folgos i eficacia patrióiicos.
Ele foi, radicalmite, esgreviamente galego.

E por iso éi¡so,
Xantar en honra a ilvio Santiago no Hostal dos Reis Católicos, 1959

4 Ernest Hemingway, que rr.e r«(dó Death
in the afternoon» y una bot lla 1 wn fino.

Cuenta de los ciegos

cdicatoria de Cainilo José Cela

Silvio e a súa filla Silvia en Caracas

galego. Socio fundador do republicano Lar
Gallego, despois fundará o Centro Gallego cos n-máns socialistas Somoza Outeiral,
co capitán Mosqueira Manso e outros.
Esta etapa é a máis importante na vida
de Silvio Santiago dentro da colectividade
galega. Home teimudo, f'undará e dirixirá
a mellor de todas as revistas editadas en
Venezuela, a revista Galicia. Para dirixila
trae a Eduardo Blanco Amor desde Chile. Grazas a Silvio Santiago estiveron en
Venezuela Ramón Otero Pedrayo e Camilo José Cela falando sobre temas
galegos e incluso participando da vida
cultural de Venezuela nos xornais e universidades venezolanas.
Silvio foi un alicerce económico importante dos proxectos culturais da
Galiza. Grazas a el editouse o Dicionario
Enciclopédico de Eladio Gon-zález, fmanciado por medio dunha iniciativa súa
ante a negativa de moitos socios do Centro Gallego.
Incomprendido moitas veces, este
personaxe singular fundou despois a
Casa Galicia, que chegaría a ter máis
socios que o Lar Galego e o Centro Gallego xuntos. Marchou de volta para A
Coruña en 1958, coa súa muller e a súa
filla Silvia, nacida en Caracas.
No país é recibido pola intelectualidade galega da época, que lle fai unha
homenaxe na que participaron dende
Ramón Cabanillas até Ramón Piñeiro.
A editorial Galaxia publícalle o seu libro
Vilardevós en 1961, que será reeditado
en 1971. A súa obra 0 silencio redimido,
non pasou a censura e foi publicada
postumamente en 1976, dous anos
despois da súa morte.

Un terceiro libro, que completaría a triloxía, permanece inédito. Sen dúbida Silvio Santiago está entre os cinco galegos
máis influentes da historia da
emigración en Venezuela. A súa
obra, boa dende o punto de vista literario e histórico, non foi
acompañada da correspondente
axuda humana por parte dos
donos e propietarios do mundo
cultural galego da época. Silvio
non viu cumpridas as súas expectativas despois de anos de
chegado dende Venezuela. A indolencia dos galegos que unha vez
el axudara a través de Venezuela, fixo que a tristura fora parte
dos derradeiros anos da súa vida.

* Silvio Santúo. VillarJepJr. Vigo, Galaxia. IJÓl.Bpages, ill.
Thc author, inalcin Vcnezuda, dreatns nostalgically of hisjwn littlc Galician village in
the shadow of t mountains on the Portugucsc bordcraniransportt us therc in an inimitable stylc «iniscent of Washington Irving. In the lanfige of thc villagc pcoplc, as
hc says, a typk natívc presetm its notablc
charactcrs—wor y workcrs, those who havc
achicved modesi icccss in Ourensc or Madrid
and thc amusinj ludicrous recorder, too lazy
to lc.ivc his suntog on thc rocks, who notcd
tht birth of a c|d on a cigarctte papcr and
thcn abscntmindly rollcd it up and smokcd
it as soon as thdarent had dcpsrted.
As in all Celi countrics thc sccnc is pervaded by mystdus supernatural happenings
and vívid cvodons of romeríaf, fairs, and
courting custdculminating in the annual
carnival of thcbrial
thc Sardine. A delightfullytale. hsephine de Boer
Smpron CoUege

No seu estudio en Caracas

Nota estadunidense de literatura veibqVilardevós

Camilo José Cela e o ditador Marcos Pérez Jiménez no Palacio de
Miraflores

No Centro Gallego, 1957

Falando no Centro Gallego. Atrás, Domingo García Sabell e Victorino Mateo Humbreiro
Recibindo o Premio Nacional de Xornalism en Caracas, 194]

Coa súa muller Joaquina, xa de volta en Galiza, 1962
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Pontevedra, 1909-Caracas, 1998
Traído polo seu irmán Manolo, chega Xosé Sesto a Venezuela en 1955. Coa experiencia do
seu obradoiro de restauración en
Galicia, dedícase á docencia na
Escola de Artes Plásticas Cristóbal Rojas, ocupando a praza
deixada polo coñecido artista
venezolano Zapata.
Chegando a Venezuela participa no concurso realizado na
capital de Estampas de Nadal,
no cal gaña o primeiro premio.
Ese mesmo ano realiza a súa
primeira exposición no Ateneo de
Caracas. En 1957 ditou un curso
sobre cultura bibliográfica e artes do libro na televisión Radio
Caracas Televisión. 0 ano seguinte
comeza a democracia en Venezuela
ao ser derrocado, o 23 de xaneiro
de 1958, o réxime de Marcos Pérez
Jiménez; este é o ano da fundación
do seu obradoiro de encadernación
Finisterre, obradoiro que traballou
na encadernación e realización de
incunábeis e libros facsímiles que

Caixa de pinturas de Xosé Sesto cun debuxo dun
burro feito por Castelao. Museo de Pontevedra

X
Edición de 300 exemplares na colección
Mayer García, con ilustracións de
Miguel Santana, limiar de don Camilo
e capa de Xosé Sesto, 1974

Paulino Núñez con Xosé Sesto

Tapiz da enipanada

Segundo número da colección Poesía á man. Edición de 100 exemplares.
Lirniar de Celso Emilio
Ferreiro e capa de Farruco Sesto, 1972

O comandante Soutomaior e Xosé Sesto

Sesto e Quiroga

Libriño editado pola Irmandade
Galega de Caracas explicativo do
porqué da construción en Elvifia,
Penarredonda, A Coruña, dun
monumento a Simón Bolívar, 1982

eran regalados a altas autoridades nacionais e
estranxeiras polo Estado venezolano.
En 1961 realiza unha exposición na antiga Biblioteca Nacional sobre artes do libro. En Radio Nacional
de Venezuela realiza un programa que ten como obxecto
o libro. Xosé recibiu por parte do Ministerio de Educación a cátedra de Artes do libro e encadernación artística na Escola de Artes Plásticas Cristóbal Rojas.
Chegou a realizar un curso pola canle estatal, Venezolana de Televisión, sobre “0 libro e o seu mundo”.
Non só impartiu aulas na Cristóbal Rojas, senón
que tamén o fixo na Escola de Oficios de San Juan,
escola en que alcanzaría a súa xubilación en 1971.
Con sesenta anos é nomeado, dous anos antes
de se xubilar, restaurador e director do laboratorio
de restauración do Departamento de Patrimonio Histórico e Artístico da Alcaldía de Caracas. O seu labor conservacionista ampliouse ao Laboratorio de
Recuperación Documental e Bibliográfica do Congreso da República.
En Caracas tivo ao seu cargo a Biblioteca do Congreso da República, e traballou, ademais, na Biblioteca Nacional da que sería nomeado «conservador» e da
que se retiraría voluntariamente en 1973.
Os derradeiros anos de vida de Sesto tiveron o seu
reflexo no Museo Arqueolóxico da Coruña e nos dous
murais que se atopan baixo os arcos da capela do Castelo
de San Antón, como son “Homenaxe á Virxe do Rosario”, no cal o rostro da Virxe é o da súa amada dona,
Chariño, e “Apoloxía de san Antón”, en que aparece
autorretratado, precisamente no rostro de san Antón.
A derradeira vez que estivo en Galiza foi para
recoller a medalla Castelao.
A vida de Xosé está intimamente vinculada a
Pontevedra, a Galiza, a Bóveda e a Castelao.
Xosé Sesto, o artista, o metódico e primoroso
encadernador, o agudo ser humano que tanto quería a Galicia tamén ten, aínda que a súa humildade
llo impedise, un lugar no peito de todos os galegos
bos e xenerosos.

farnjco sesto

Farruco Sesto
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Vigo, 1945
Farruco chega a Venezuela
con 19 anos e cos ollos cheos do
seu país. Hoxe, este venezuelano
vido de lonxe está tratando de
lles devolver aos venezuelanos a
posibilidade de ser libres, de ser
martinianamente cultos, Máis
cultos para ser máis libres. Farruco, desde o Ministerio de Cultura, quere facer de Venezuela un
país de escritores e lectores nun
país que viviu anos de costas á
súa realidade social cun pé nos
centros comerciais de Miami e co
outro en Europa, pisando o acelerador do coche que esperaba o
emigrante para pasar o verán na
súa outra “residencia”.
En Por qué soy chavista Farruco describe moi ben esa
sociedade con alto poder adquisitivo nun país que chegou a
autodenominarse “Venezuela
Sauditan, composta por europeos
emigrantes e os seus descendentes, principalmente italianos,
portugueses, canarios, galegos e
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ENSAYO
POETICO-TENDENCIOSO
ACERCA
DEL COLOR
LA FINALIDAD
Y LAS
CIRCUNSTANCIAS
DE UNA
MUERTE EN
LA MONTAÑA
1° edición, abril 1968,100 exemplares sen
numerar

Na praia co comandante Soutomaior

Fatigas
y
fulgores
*

Kaapu Ejkiññü,
la nube

Antologia
personal

2003

Primeiro exemplar da colección Poesía
á man. Portada de Xosé Sesto, 1967

Farruco por Xan Carbaila. Vigo,
1999

españois, e venezuelanos alleos á realidade social do
seu país de nacemento ou de adopción.
A construción de guetos en que illarse da realidade
venezolana de pobreza e miseria que durante máis de
40 anos unha falsa democracia sementou de incultura,
miseria e pobreza material, fixo que sitios como os
clubs ou as asociacións de estranxeiros servisen como
inoculadores e falseadores dunha realidade que non
era nin a venezolana nin a propia dos seus países de
orixe. Venezuela era un gran club en que gañar cartos,
sen moral, e investilos ou gastalos alá lonxe, en Italia,
Portugal, Galiza, Euskadi, España, Miami...
Arquitecto de profesión, Farruco é un home do
Renacemento. Poesía, debuxo e pintura completan un
mundo que non é nin largo nin alleo para el. Os seus
primeiros traballos poéticos foron Da estrela e dafouce,
1967, UPGpoemas en 1973 Por unha muller, Porta aberta
e Arte Poética en 1976. Poema de amor a Rosalía (1985)
e Isolda en 1990” antoloxía poética en galego e Una
Pasión, a novela Libro de la luna interior” -antoloxía
poética- en 1995, Desnudo el tuyo tan hermoso y para
nosotros necesario -debuxos e poemas- 1997, Estudio
de la mirada, la presencia, la belleza, la necesidad, el
deseo, la desolación y la resurrección -antoloxía poética2002, Por qué soy chavista -ensaio- 2002 e Fatigas y
fulgores”-antoloxía poética- 2003, e Dibujos con la cabeza en otra parte y diez poemas en 2006.
A súa militancia política estivo dentro da esquerda
venezolana e baixo a figura do pensador Alfredo Maneiro,
ideario que é o que sustenta hoxe o partido Patria Para
Todos, do cal é membro. Patria Para Todos nace de Causa R, partido hoxe encadrado na dereita que quedou só
coas siglas. Así Farruco, no discurso de fundación do PPT,
dicía: “Quitáronnos as siglas, pero non as ideas, nin a
vontade, nin a organización. Este é o partido fundado por
Alfredo Maneiro. 0 demais é anécdota”.
0 discurso inaugural do PPT de Farruco remataba
así: “... declaramos darlles o valor deprincipios constituíntes
de Patria Para Todos neste acto fundacional, aos seguintes
conceptos, para nós entrañábeis: enfrontamento á

inxustiza, paixón pola verdade, respecto incondicional á dignidade humana, valoración
da diversidade, loita contra toda exclusión,
amor á patria como comunidade de xente, disposición permanente ao diálogo e ao debate,
defensa da soberanía do pobo, profundización
da democracia, construción da cidadanía,
aprecio ao traballo, procura da beleza,
entendemento coa natureza, apego á palabra e
compromiso de honestidade moral e intelectual. Conceptos, todos eles, que resumen as
máis nobres aspiracións da humanidade, máis
aló de calquera época, de calquera fronteira,
de calquera cultura.”
Moitos dos carteis de ProCatia dos anos
70, cun debuxo de Castelao e catro ollos que
nos observan, eran obra de Farruco. Pero
Farruco foi un dos activos defensores da
poesía, tanto en galego como en español nos
albores da Venezuela dos setenta. Malia que
a poesía non precisa de defensores, senón de
persoas que a ataquen, a Farruco e a Xulio
Formoso debemos os mellores textos e as
mellores interpretacións poéticas da Venezuela dos setenta e oitenta. Velaí Amantes
de ningün lugar (1978) ou o primeiro disco
de longa duración da música galega que se
editou en Caracas coa colaboración de Celso
Emilio Ferreiro, Galicia Canta.
Foi viceministro da Cultura do Ministerio de Educación, Cultura e Deportes, presidente do Consello Nacional da Cultura
(CONAC), membro da Comisión Presidencial para a Alfabetización (Misión
Robinson). En xuño de 2004, durante o proceso de reorganización e reestruturación do
Sector Cultura, créase por decreto presidencial a figura do ministro de Estado para a
Cultura e Farruco é ratificado para este cargo
polo presidente Chávez, dando así continuidade

farruco scsto

estudio
de la mirada,
la presencia,
la belleza,
la necesidad,
el deseo,
la desolación
y la
resurrección.

¿Por qué soy chavista?

PFT

2002

Folleto da campaña para a
presidencia do Colexio de Arquitectos de Venezuela, 1989

DES.NtDO ELTUYO,
TAN HERMOSO Y.
PARA NOSOTROS, NECESARK)
(dibujos y poemas)

1997

2002

1980
Farruco S

farruco
sesto
o lo presidendo del
colegio de arquitectos

por
un colegio
en serio
ENTREVISTA REALIZADA EL 31 D£ AGOSTO D€ 1989
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ás políticas que emprendera como viceministro. Desde o
10 de febreiro de 2005, coa formación do Ministerio dela
Cultura, está a cargo desta carteira.
Colocou a cultura na vangarda do proceso revolucionario bolivariano. Non máis avanzada que outras, pero
polo menos xa non máis atrasada. Agora a cultura foi asumida polo conxunto do pobo como algo esencial na transformación revolucionaria. E as súas manifestacións teñen
presenza. Ese é o logro principal que salienta Farruco do
seu ministerio. E indubidábel. A cultura estase sentindo.
Responsabilidade súa foron tamén os cambios
institucionais, a creación das plataformas para garantir
que o Estado poida cumprir coas súas funcións, o aumento na produción audiovisual e editorial, o traballo coas
comunidades, as políticas de inclusión social e territorial
que se xeneralizaron, a descentralización da cultura.
Pero Farruco é moito máis ca unha historia do exilio
galego a través do seu pai, Xosé Sesto, dos seus amigos,
coma o comandante Soutomaior, Celso Emilio Ferreiro e
outros, da súa relación coa nosa lingua a través da poesía
ou da música. Coido que para escribir sobre Farruco temos
que facelo dende os parámetros estritos das palabras que
son feitos. Ese poñerse ao carón, sempre, da xustiza, e
ante calquera chisco de dúbida, ao carón dos débiles, fai
de Farruco un home singular nestes tempos. A súa defensa da verdade, da xustiza e da beleza como principios,
vémola na asunción de responsabilidades no Goberno,
asunción que entendemos como a valentía de levar o dicir
ao facer martiniano.
"Eu tento edificar a miña vida sobre uns puntos de
apoio tan elementais como os que che dixen: que a verdade,
a xustiza e a beleza poidan prevalecer no mundo ao cal un
contribúe cos seus pequenos actos...
... Isto non é utopía. A posibilidade de establecer cambios profundos nun país, nunha sociedade, no termo dunha
xeración, foi corroborada en distintas ocasións polas xentes
que nos precederon. Pero se de verdade o fose, quero dicir,
unha utopía, de todos os xeitos, nonpagaría apena tentalo,
por un sentido mesmo de orgullo colectivo?”
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José Silva Martínez era fillo
do socialista compostelán Silva
Cobas. Canteiro de profesión,
participa na UGT dende 1907 e
no PSOE dende 1910. É un dos

primeiros e máis importantes militantes do Partido Comunista de
España en Galiza.
En 1919 La Lucha Social estará baixo a súa dirección. Asiste en Vigo en 1921, como delegado, ao congreso constitutivo da
Confederación Rexional de
Galicia da CNT. Ao ano seguinte
é elixido presidente da Sociedade
de Canteiros de Santiago. Baixo
a súa presidencia a Sociedade sae
da UGT e incorpórase á CNT.
Segundo Víctor Manuel
Santidrián Arias en Historia do
PCEen Galicia (1920-1968), Silva foi delegado por Galiza na
Conferencia Nacional que o Partido celebrara en Bordeos en
decembro de 1925.

Cartaz do PCE

Candidatura comunista de Lugo, novembro de 1933
|Todo«a. wotar t» candldatura C munlstal
ITodo» ■ votar 1« candldatura Obrari
lObraroa vot«d la candtaatura ComunlMs da Lurol

CANCHDATOS COMUNISTAS

Jo»é Sllva Martínez
Jo»é Antonlo Balbontín <—•—>
Benlgno Garcia <»—~~>
Manuel Escariz <•—>
Severlno Frelre
»
Dolores Ibarrurl “Pasionarla,, <w—•»
Franclsco Oalán
Jesús Hernández
S/CoMkV étSMMO

José Silva foi un gran defensor do
movemento nacionalista catalán, galego
e vasco dentro do PCE. Existían grandes prexuízos dentro do Partido contra
os movementos nacionalistas. Para o
Partido Comunista, os partidos nacionalistas son representantes das burguesías
autóctonas e, xa que logo, non buscan a
verdadeira liberación das masas
traballadoras.
José Silva mantiña unha actitude
abertamente distinta. En publicacións
como Bolchevismo, escribiu La revolucióny el movimiento nacionalista (11 de
rnarzo de 1932), traballo en que consideraba que a explotación capitalista non
producía unicamente loita de clases,
senón que tamén se daba un conflito
constante entre os Estados imperialistas
e os pobos sometidos, e engadía sobre
isto “que os comunistas debemos ter en
conta como un factor importantísimo da
revolución proletaria”. Esa contradición
non existía só entre metrópoles e colonias porque tamén se detectaba que
“dentro das nacións constituídas se levantan minorías contra o Estado central, reclamando a independencia económica e cultural e en moitos casos a
separación política do Estado central”.
Silva insistía en que se trataba
dunha tendencia errónea e con gran peso
dentro do PCE, e engadía a apreciación
que moitos compañeiros de Partido tiñan sobre o movemento nacionalista, ao
que consideraban artificial. Segundo
Silva, debíase combater esa tendencia
“debemos combater implacabelmente,
facendo comprender a todos os camaradas a necesidade de loitar ao carón das

Acto do piimeiro de maio en Pontevedra do PCE, 1936

MMSreaiO DE AGMCULTUIÍA
INSTITUTO OE SEfOBNA AEBASIA

Movilización general para
recoger la cosecna.

Material escrito por José Silva
na guerra
?.?12.658

Ministerio de Agricultura ' INSHTUTO QE NETOBHA AGBASIA

Y COLECTIVIDADES
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AGRICOLAS

Como se forja /a

democracia campesina
en España
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masas nacionalistas de Euskal Herria, Galiza e Cataluña
pola súa independencia. Opor á política do Partido negando a existencia dun movemento nacionalista en España é
volver as costas á realidade,\
En 1925 é o secretario xeral do Partido Comunista
en Galiza. Asiste á Conferencia de Durango en agosto de
1927 e dende a reorganización da Federación Galega (1930)
marclia cara a Madrid.
José Silva aparece como candidato comunista nas
eleccións de febreiro de 1931, convocadas polo sucesor de
Primo de Rivera. Nas listas aparece como “perseguido”,
que era a situación en que se atopaba nese momento. A
participación nestas eleccións estaba en contradición co
desexo da maior parte dos militantes; porén, o Partido
pretendía presentar o PCE como único partido revolucionario da clase obreira, así, na candidatura estarían xunto
a militantes encarcerados, outros en liberdade, para así
demostrar que a democracia burguesa era unha farsa.
Nas eleccións a Cortes constituíntes do 28 de xuño
de 1931 foi membro da candidatura comunista por
Pontevedra, sendo elixido secretario de axitación e propaganda do Buró Político do Comité Central do PCE no
seu IV Congreso.
Preocupado estudoso da situación agraria en Galiza
escribe en Mundo Obrero La cuestión agraria en Galicia.
La situación de los campesinos gallegos y el trabajo de nuestro Partido.
Durante a Guerra Civil traballou no Ministerio de
Agricultura baixo as ordes do ministro comunista Vicente Uribe. Marcha cara ao exilio despois de pasar polo
campo de refuxiados de Barcarés en Francia.
0 Partido enviouno á República Dominicana, Colombia e Venezuela, país no que morreu dun infarto en 1949,
non sen antes loitar arreo para aloxar e recibir os exiliados
que chegaban do Estado español e de Galiza.
Silva foi quen de axudar a xente chegada a Venezuela como Mariano Otero Castelao, Xosé Velo ou Manolo
Gallego, entre outros. Conseguíalles traballo, casa e
mesmo lles daba ideas para montar negocios, como foi a
pensión que tivo Mariano Otero Castelao en Caracas.

Madrid, 21 de xuño cle 1936. Mitin a prol do
Estatuto de autonomía para Galiza no teatro Alcázar. Fala o socialista Edmunclo Lorenzo. Jesús Vázquez Gayoso, de Izquierda
Republicana (segunclo pola dereita) Francisco Fernández clel Riego, do Partido
Galeguista (terceiro pola clereita). Emilio
González López de Izquierda Republicana
(primeiro pola esquercla na mesa) e o
xornalista asasinado Roberto Blanco Torres
no centro da mesa
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Jesús Vázquez Gayoso, coa
proclamación da República en
1931, participa activamente na
fundación e organización de Izquierda Republicana. Alístase no
bando leal, sendo nomeado oficial
do corpo de carabineiros. Ao fínalizar a guerra, exíliase en Francia con parte da súa familia.
Despois de estar unha temporada nun campo de refuxiados
trasládase a París, onde se instala o goberno republicano no exilio até a caída da República francesa en mans dos alemáns. Afins
de 1939 foi enviado a Cuba á Ofícina do Goberno republicano español en Centroamérica. En 1940
trasladouse a Panamá, onde
exerceu como profesor universitario e decano da Facultade de
Dereito entre os anos 1942 e 1943.
A finais de 1944 chega a Venezuela. A actividade diplomática e pedagóxica de Jesús
Vázquez Gayoso viuse acompañada dunha febril actividade
comunicativa en canto medio
impreso existise en Venezuela.
Tiña como misión principal a de
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Nun xantar liomenaxe a Ayala. Madrid, 1935

Coa súa muller Felisa Abad

lograr que Venezuela, ao igual que México,
rompese relacións coa España de Franco.
0 18 de outubro de 1945 gran parte da
ofícialidade máis nova do exército venezolano
xunto ao partido Acción Democrática consuman o golpe de Estado e encarceran durante
uns días a Angarita, López Contreras e a Arturo
Uslar Pietri, que foxen cara a New York.
A Xunta Revolucionaria que toma o poder, presidida por Rómulo Retancourt,
recoñece internacionalmente a lexitimidade
da República española e permite as actividades republicanas no seu territorio.
0 recoñecemento legal levouse a cabo os días
11 e 12 de novembro na Casa de España coa asistencia de Gonzalo Barrios (que era membro do
goberno revolucionario e que estivera en Galiza
exiliado durante a ditadura de Juan Vicente
Gómez), o capitán Mario Vargas Loperena e o
director de El País, Luis Trocoms.
Vázquez Gayoso é designado cónsul da República Española ante a República de Venezuela.
Gayoso non descansou na súa actividade
xornalística. Tratou a emerxente oposición
catal contra a ditadura de Franco en Venezuela. Convidou a unha curta colaboración
a “Pasionaria” en El Nacional de Caracas.
Foi Gayoso, utilizando a JARE quen ese mes
de marzo deu pulo a unha serie de protestas
contra a ditadura de Franco e colaborou con
Bergamín para crear unha Casa da Cultura
Española. Incrementáronse os chamamentos
a favor dos exiliados republicanos en Francia e en Caracas estreouse La niña guerrillera de Bergamín baixo a dirección do exiliado galego Alberto Paz y Mateos.
Marcha ao exilio coa ditadura de Marcos
Pérez Jiménez. Forma parte do goberno no
exilio republicano e morre en México en 1970.
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Ourense, 1918-Ourense, 2006
A Venezuela, Caracas, emigra tres veces, ou como Ile gusta
dicir a Pura “a Caracas fixen tres
viaxes”, até que volve ao seu
país, Galiza, en 1969. Era o 18
de maio de 1955 e Pura tiña 37
anos. Soa vivira xa uns anos en
Madrid e soa emprendía este
cainiño. As tres da tarde, 26 de
maio de 1955, chega Pura
Vázquez a Venezuela. Agárdana
os seus primos no porto e unha
representación de cada un dos
tres centros galegos de Caracas.
A súa actividade en Venezuela é febril. Escribe en El Universal e en El Nacional e en revistas literarias como Páginas,
Vidas y Letras.
Traballa no colexio máis moderno de Venezuela, que servía
como centro piloto experimental
da República e de políticas educativas do Ministerio para todo
o país. Pura organiza a sección
dos máis pequenos.
Renuncia á escola e marcha
a traballar á Escola de xornalismo
da Universidade Central de Venezuela. Nese momento xa se nacionalizara venezolana.
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29 de febreiro de 1956 como mestra de preescolar en
Caracas

Cos seus pais e coa

Nunha excursión ás illas
Cíes, con Celso Emilio
Ferreiro, entre outros

Desta época é o seu libro Trece poemas a mi sombra, editado pola Editorial
Arte, e ilustrado polo pintor español Antonio Granados Valdés. Despois de cinco anos en Venezuela, Pura volve a
Galiza por un par de anos. Publica o
seu segundo libro venezolano, co título
de Presencia de Venezuela.
Pura consegue devolverlle ao seu pai
o seu emprego, do que fora destituído
por unha denuncia e pola cal pasaría no
cárcere varios anos. Conta Pura que un
alto funcionario dun ministerio
confesoulle un día que ese home (non
sabía que era o seu pai) a quen trataba
de axudar tiña poderosísimos inimigos,
pois ademais de despedilo do traballo e
de envialo ao cárcere, fixeron todo o
posíbel para desposuílo das súas
pertenzas, obxectivo que non puideron
alcanzar porque todo pertencía e estaba a nome da súa nai.
Esta herdanza da súa nai foi a que
axudou á familia Vázquez Iglesias a non
morrer de fame. 0 pai de Pura, ademais
de estar tres anos no cárcere, ser
destituído de emprego e soldo, pasou
dezaseis anos sen poder cobrar a causa
dunha inxustiza. Pura logrou restituír
ao seu pai moral e economicamente da
inxustiza que se cometera coa súa
persoa, incluída a indemnización polos
anos que non puidera cobrar.
Pero a Puia non lle bastou a restitución material e espiritual do seu pai. Tamén
Antonio, o esposo da súa irmá Dora, sufrira,
como mestre, as mesmas penalidades. A el
tamén logrou que lle restituísen economicamente, aínda que os anos de sufrimento
xamais poderían ser restituídos.

Despois de construír unha casa, Pura
decide volver a Venezuela. E precisainente nesta época cando chega a Caracas Celso
Emilio Ferreiro e empeza a profunda relación de amizade con Pura Vázquez.
Coñécense a través dos Noya.
Estes anos tamén son de intensa
actividade cultural galega para Pura
Vázquez. Realiza o programa de radio
da Irmandade Galega de Venezuela,
Sempre en Galiza, o segundo máis antigo
do mundo en lingua galega, despois do
homónimo uruguaio.
En 1969 Pura marcha definitivamente a Galiza. A saudade e outros poemas é froito desa emigración venezolana.
Pura, primeira pola dereita, xunto a Silvio Santiago recibindo no aeroporto a Otero Pedrayo
e á súa dona
Cunha amiga madrileña
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CARPE DIEM

Despedida antes de viaxar a Venezuela no barco portugués Vera Cruz
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Celanova, 1916-Sáo Paulo, 1972
En 1949 marchaba Xosé Velo
de Celanova para sempre. Xa marchara antes, unha e outra vez, pero
este ano de 1949 era a derradeira.
Entre 1943 e 1948 foi un ir e vir
polas cadeas de Vigo e A Coruña.
Outro celanovés exiliado en
México, Luis Soto, constitúe a
Alianza Nacional Galega “unha
bandeira de unidade que acubille
todos os galegos baixo o denominador común da destrución do
fascismo en España e a liberación
de Galiza”. Pepe Velo atende a
chamada dende Vigo.
Detidos ambos os dous na
rúa Príncipe, son torturados.
Velo é trasladado á prisión provincial da Coruña, na que pasa
tres meses, polo indulto que a fin

Pasaporte venezolano, expedido en Lisboa, de Xosé Velo. Foi o único que tivo en toda a súa vida

Cun grupo de amigos despois do secuestro do Santa Maria

No primeiro congreso da emigración galega en Buenos Aires, 1956

Asinando como
testemuña na voda civil do seu fillo
Víctor

da segunda guerra mundial trae á España fascista, que busca congratularse cun mundo que rexeitaba o totalitarismo franquista.
Velo decide fuxir, con Mariano Otero Castelao, a Celanova.
Unha carta coa súa pertenza a organizacións antifranquistas
decidiunos a agocharse por un ano nun faiado na casa de
Moreiras, a un quilómetro de Celanova.
Foxen os dous cara a Portugal, Tourem, e de alí a Porto,
onde residía outro celanovés que amañaría a súa saída de Portugal, Luís López.
Luís era propietario do English Bar en Estoril. Decide que
Pepe e Mariano deben separarse por seguridade. Velo é detido e
Lisboa pola PIDE (policía secreta portuguesa de Salazar). Na
cadea do forte de Caxías, é liberado grazas á intercesión do
Unitarian Service (os cuáqueros estadounidenses).
0 goberno venezolano de Rómulo Gallegos (que rompera
relacións coa ditadura franquista) expídelle un pasaporte a
Velo para que poida ir a Venezuela. Era o 29 de xuño de 1948.
Velo chega a Venezuela o 9 de outubro de 1948.
En 1956 é elixido presidente do Lar Gallego, no décimo
aniversario da súa fundación.
Velo foi o representante por Venezuela dos galegos no Congreso. A súa participación foi a que deixou maior pegada entre todos os asistentes. Nunha carta dirixida a Xoán Noya, o
30 de xullo de 1956 por Daniel Calzado, vicepresidente do Centro Galego de Buenos Aires, este dicíalle: UA actuación do irmán
Velofoi a revelación máisgrande do Congreso (...) Onte celebrouse
o banquete monumental do Congreso, en agasallo aos congresistas, onde había máis de mil persoas. Basta dicirche que cando se
dixo o seu nome (Velo), todos sepuxeron de pépara aplaudirlle,
o que non sefixo con ninguén. 0 irmán Velo tivo outra das súas
magnificas intervencións. Estefeito é dabondo para vostedes teren
unha idea de cómo está sendo o éxito de Xosé Velo Mosquera".
En xaneiro de 1960, Velo é director xeral do D.R.I.L.,
adoptando o pseudónimo de Xunqueira de Ambía. 0 20 de
xaneiro de 1961 el e os outros 24 comandos secuestraran o
paquebote Santa Maria, acción que rematará o 3 de febreiro
coa entrada ao peirao de Recife e o asilo político concedido
polo presidente brasileiro Jánio Quadros.
Xosé Velo morreu o 31 de xaneiro de 1972 e foi enterrado no
cemiterio de Morumbi baixo a bandeira galega, como el pedira.
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Unha imaxe non vale mil palabras. Unha palabra vale máis ca
mil imaxes pero, como dicía César Vallejo, se despois de tantas
palabras «non queda a palabra». Todos estes homes e mulleres
que aparecen neste libro son moito máis ca nomes e apelidos,
son tamén imaxes rescatadas. Con elas e eles o noso país foi
un país na Canle de Panamá, na satrapía de Trujillo en
Dominicana, na rebuldeira Caracas ou na revolución sandinista.
Velaí a primeira palabra do titulo do libro: Galiza. Aquí están
todos os esquecidos e abandonados da nosa historia nestes
catro países. Arduo labor é a recuperación do que nunca estivo
nin foi para nós. Permanece, alén de mil imaxes, unha soa
palabra: Galiza. Mínimo común múltiplo de todas as ausencias e
presenzas. Aquí están os esquecidos, non da Terra senón da
nosa Terra. Eles e os seus fillos sementaron moito máis do que
lles demos. Este libro é un xeito de dicir que non os esquecemos,
que forman parte de nós, como célula de universalidade, como
construción con pezas faltantes. Despois de tantas palabras,
como ben dixo Vallejo, fica sempre unha palabra: Galiza.
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