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Das relacións políticas entre Galiza, Euskal 
Herria e Catalunya: o Galeuzca até 1939
Xosé Estévez
Instituto Galego de Historia

Resumo: Centrámonos na presente achega nas relacións políticas entre as forzas nacionalistas 
de Galiza, Euskadi e Catalunya e a conformación de “Galeuzca”. Un proxecto que foi concibido 
como instrumento unitario fundamental para exercer o dereito de autodeterminación das tres 
nacións periféricas. Referirémonos de xeito sobranceiro aos momentos de maior relevancia na 
historia desta unión, tanto no período da II República como no exilio.
Palabras chave: Relacións internacionais, Galiza, Euskadi, Catalunya, Galeuzca.

Resumen: Nos centramos en el presente artículo en las relaciones políticas establecidas entre 
as fuerzas nacionalistas de Galiza, Euskadi e Catalunya y la conformación de “Galeuzca”. Un 
proyecto que fue concibido como instrumento unitario fundamental para ejercer el derecho de 
autodeterminación de las tres naciones periféricas. Nos referiremos de manera destacada a los 
momentos de maior relevancia en la historia de esta unión, tanto en el período de la II República 
como en el exilio.
Palabras clave: Relaciones internacionales, nacionalismo periférico, Galiza, Euskadi, Cata-
lunya, Galeuzca

Abstract: We focus in this article on the political relations established between the nationalist 
forces of Galiza, Euskadi and Catalunya and the formation of “Galeuzca”. A project that was 
conceived as a fundamental unitary instrument to exercise the right of self-determination of the 
three peripheral nations. We will refer in a prominent way to the moments of greatest relevance 
in the history of this union, both in the period of the Second Republic and in exile.
Keywords: International relations, peripheral nationalism, Galiza, Euskadi, Catalunya, Galeuzca.

O Galeuzca/Galeusca é un anagrama que encerra restrinxidos os nomes de Galiza=Gal; 
Euskadi/Euzkadi=Eus/Euz e Catalunya=Ca. Foi un movemento de unión e solida-
riedade entre partidos nacionalistas das tres nacións co obxectivo de obter a sobe-

ranía, que uns situaban en maiores cotas de autogoberno ou nunha autonomía máis ou menos 
integral, outros na reformulación do Estado nun senso federal ou confederal e algúns directa-
mente na independencia.

O nome de Galeuzca aparece por primeira vez o 13 de Maio de 1933 no xornal naciona-
lista Euzkadi, co gallo dunha viaxe de representantes nacionalistas guipuscoanos a Barcelona 
para entrevistarse con Josep Ma. Batista i Roca, dirixente da entidade nacionalista Palestra. Foi 
inventado conxuntamente por Bastista i Roca e polo GBB, presidido daquela polo Telesforo de 
Monzón, sendo secretario Teodoro Hernandorena.
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Os ligames deica 1923 foron moi esporádicos, puntuais e bilaterais: vasco-cataláns (Liga 
Foral en 1905 ou viaxe de Cambó en 1917) e galego-cataláns (Solidariedade Galega en 1907 e 
viaxes a Galiza e Catalunya en 1917).

Ca Tripla Alianza de 1923 comezaron as conxuncións trinacionais, que terían períodos 
de esmorecemento e silencio e tamén cumes de alporizamento contractual no devandito 1923, 
en 1924-25, 1933, 1940-41, 1945-47, 1958-59, 1966, 1977 e 1998 (pois a renovación no 2005 é 
un simple retallo da Declaración de Barcelona de 1998).

Na maioría deles, como ollaremos máis adiante, o Galeuzca era concibido como un 
instrumento unitario fundamental para exercer o dereito de autodeterminación das tres nacións 
periféricas. Referirémonos de xeito sobranceiro aos intres da fervenza galeuzcana nos anos 
denantes mencionados.

1. A Tripla Alianza (1923)

Os contactos trinacionais entre forzas nacionalistas galegas, vascas e catalás encetan en 
xuño de 1923, en resposta a un chamamento inserido no xornal La Publicitat para artellar un 
bloco trinacional, da recén nada e exitosa Acció Catalana, liderada por Antoni Rovira i Virgili, 
Lluis Nicolau D´Olwer e Jaume Bofill i Mates.

Nese momento o Estado Español achábase nunha conxuntura de fonda crise económica, 
social e política, polo que era preciso aproveitala ocasión. Hai que ter en conta, ademais, que 
dende a I Guerra Mundial funcionaba unha sección de minorías nacionais da Sociedade de Na-
cións, que celebraba Congresos anuais e a que acudían forzas catalanistas dende 1926 e vascas 
dende 1930, representadas por esgrevios xuristas como Maspons i Anglasell.

Respondeu de xeito inmediato ao chamado de AC, coa máis fervente adhesión, o PNV, 
daquela a ponla máis radical do nacionalismo vasco, encabezada por Elías de Gallastegui, “Gu-
dari”.

Durante o verán fóronse sumando á convocatoria a Comunión Nacionalista Vasca 
(CNV), as Irmandades da Fala, Estat Catalá, Unió Catalanista e Irmandade Nazonalista Galega 
(ING).

A xeira remataría ca sinatura do Pacto da Tripla Alianza en Barcelona o 12 de setembro 
de 1923. Poñerán o selo as seguintes forzas asinantes:

 » Pola banda galeguista: Irmandades da Fala, representadas por Federico Zamora e Alfre-
do Somoza, e a ING, que se adheriu a través dun telegrama enviado por Vicente Risco.

 » Polo nacionalismo vasco: O PNV, mediante a presencia de Gallastegui, Telesforo Uribe-
Echebarria, José Domingo de Arana, Manuel Robles Aranguiz e Manu Egileor. A CNV, 
representada por Jesús María Leizaola, Julián Arrién e Torre, postergou a aprobación 
á unha consulta ás bases do partido, que loxicamente non puido realizarse por mor do 
Golpe de Estado do día seguinte.

 » Polo Catalanismo selaron o acordo: Acció Catalana, con algunhas reticencias, encabeza-
da por Lluis Nicolau D’Olwer, Antoni Rovira i Virgili e Jaume Bofill i Mates, a entidade 
cultural Unió Catalanista, representada por J. Riera i Puntí e Pere Manén i Artés, i Estat 
Catalá, encabezado por Francesc Macià.
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Do acordo asinado só se conserva unha copia, con correccións manuais, no Arxiu Jaume 
Bofill, publicada xa fai anos por Jordi Cassasas. De carácter arredista e nidiamente doutrinario, 
consta de oito artigos i en dúas ocasións apélase ao procedemento heroico e ao derramamento 
de sangue, é dicir, á loita armada e por suposto ao principio das nacionalidades que teñen dere-
ito a decidir e a soberanía:

“III.-PROTESTAN de que dentro da Europa reconstruída segundo o principio da liber-
dade das nacións grandes e pequenas, Euskadi, Cataluña e Galicia continúen sometidas, en 
contra da súa vontade, ás institucións, ás leis, á lingua e aos gobernos que no lle son propios.

IV.- REIVINDICAN o dereito das tres nacións a dispoñer libremente dos propios desti-
nos e a vivir segundo un réxime de plena soberanía política...” (ESTÉVEZ, 2009: 107).

No fracaso desta avinza influíron un variado conxunto de factores interdependentes:
 » As disensións internas entre as forzas asinantes (Acció Catalana, que lle parecía o acor-
do excesivamente radical e a ING, pois Fermín Penzol criticaría a Vicente Risco por 
adherirse sen consultar aos demais da dirección),

 » As reticencias a asinar un pacto fortemente arredista (algún sector de Acció Catalana e 
a CNV),

 » A ausencia de outras forzas como a potente Lliga e a recén fundada Unió Socialista de 
Catalunya,

 » A propia feitura teórica da avinza, segundo algúns como Jaume Bofill “fantástica” e se-
gundo outros como o historiador Enric Ucelay da Cal “utópica”, “puramente simbólica”, 
“molt retórica i poc traballada”.

 » O golpe de estado primorriverista do 13 de setembro, que se adiantou mesmamente dous 
días por mor do descontento do exército diante “os excesos separatistas” do dia 11 na 
homenaxe a Rafael de Casanova e polas declaracións de Rovira i Virgili na sobremesa 
dunha cea no locais do CADCI, quen se atreveu a dicir:” Nós non somos españois, deixa-
mos ese apelativo para quen o queira coller”.
De tódolos xeitos o acordo ficaría como un fito e referente emblemático ineludible para 

conxunturas posteriores.

2. Acaroamentos no exilio (1923-1930)

No exilio galo durante a Ditadura primoriveirista o aberriano Telesforo Uribe-Echebarría 
proponlle a Macià un anteproxecto de Liga de Nacións Oprimidas, que o catalán reelabora e lán-
zao á opinión pública dende París o 9 de setembro de 1924, sen obter resposta. A Liga viña a ser 
un complemento da Tripla Alianza, abranguía as tres nacións peninsulares integrantes, ás que se 
axuntaban Filipinas, Exipto e a República do Rif. Entre as bases fundamentais desta Liga estaba:

“F) Propagará por toda a Terra o dereito dos pobos oprimidos a rexer os seus 
propios destinos, recabando a benevolencia e a adhesión de tódolos homes de 
boa vontade a estas doutrinas” (ESTÉVEZ, 2009: 109).

O 8 de xaneiro de 1925 constituíase en París o Comité de Acción da Libre Alianza, 
integrado por representantes de Estat Catalá, PNV, dos cataláns en América e a CNT. Asinan 
o Pacto da Libre Alianza, que deixaba reservado un lugar para unha delegación galeguista. O 
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obxectivo final, explicitado no mesmo acordo, era derrubar o réxime español, declarar as tres 
nacións independentes e introducir na lexislación e na práctica social melloras substanciais para 
a crase obreira.

“Els obrers es comprometen a ajudar els separatistes d´Euzkadi i de Catalunya 
en l´establiment de les republiques independents d´abdós paisos i els separa-
tistes a donar-los una situaciò legal en llurs països ja lliures...” (ESTÉVEZ, 
2009: 111).

O 16 de novembro de 1925 asínase en Moscú un novo pacto, no que ás forzas compoñen-
tes da Libre Alianza, agás os galeguistas, incorporábase o Partido Comunista. Macià procurara 
por tódolos medios a inclusión do PC, porque era o único que podía subministrar axuda eco-
nómica e estratexia revolucionaria para derrubar o réxime español. O PC, con posterioridade, 
desentenderíase do acordo.

A creba do golpe A Sanjuanada (24 de xuño de 1924), con participación de militares 
opositores á Ditadura como Fermín Galán, e da invasión de Prats de Molló (o 4 de novembro de 
1926) provocaría un troco de estratexia pola banda de Macià, abandonando a vía armada e in-
surreccional. A partires de 1928 tentaría o vieiro de acordos entre as forzas políticas españolas 
e periféricas da oposición, que culminarían no Pacto de San Sebastián do 30 de agosto de 1930 
durante a Dictablanda.

Esta conxuntura de tránsito á II República foi, quizais, unha oportunidade desaproveita-
da, que coutaría inclusive o artellamento dunha República federal.

No Pacto de San Sebastián a intensidade reivindicativa das distintas forzas catalanistas 
non pode poñerse en dúbida. Acció Catalana, representada por Manuel Carrasco i Formiguera; 
Acció Republicana, encabezada por Macià Mallol, e Estat Catalá, cuxo voceiro era Jaume Ai-
guader, loitaron polo recoñecemento dos dereitos de Catalunya no futuro réxime republicano 
fronte as forzas españolas presentes nas conversas deste pacto non escrito: Alianza Republica-
na, Partido Radical Socialista, Partido Socialista e Dereita Liberal Republicana. O galeguismo 
achábase indirectamente representado por Santiago Casares Quiroga, en realidade delegado 
da Federación Republicana Galega, quen solicitou de xeito apoucado a autonomía para Galiza, 
segundo coinciden as diferentes e contrapostas versións das conversas. Pero o nacionalismo 
vasco, por mor de diversas causas cuxo análise explicativo sería dabondo demorado, non estivo 
presente no pacto. Esa ausencia zocharía a posibilidade da configuración dun bloque trinacional 
nesta caroal tesitura prerrepublicana.

3. Tentames e chamamentos propactistas (1931-1932)

Durante os anos 1931 e 1932 desfilaron chamamentos, tentames ou achegamentos pun-
tuais co obxecto de acadar frontes ou avinzas trinacionais ou binacionais, sen que o éxito as 
coroase até 1933, que se asina o Galeuzca ou Pacto de Compostela. Así mesmo:

 » En xaneiro de 1931, co abesullo dunhas eleccións cercanas, o vasco Federico de Zabala 
apoiaba a formación nas vindeiras Cortes dun bloque autonomista para arrincar do cen-
tralismo os meirandes cumios de concesións autonómicas.

 » No mesmo intre da alporizante ledicia producida pola instauración do novo réxime repu-
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blicano, dirixentes do PNV e de ANV petarían na sensibilidade de Macià para procurar 
axuda ás reclamacións vascas.

 » No medio deste fervenza, o fato Nosaltres Sols, arredista, que rexeitaba a estratexia 
contemporizadora de Macià, pregáballe ao dirixente peneuvista, Manu Egileor, o rexur-
dimento da Tripla Alianza.

 » Tras as eleccións a Cortes Constituíntes o 28 de xuño de 1931, Vicente Risco propoñía 
a formación dun fronte autonomista no Parlamento coa finalidade de acadar unha Cons-
titución Federal. Unha proposta semellante, en fasquía e obxectivos, tentou o PNV con 
Esquerra Republicana de Catalunya, mais os fondos desacordos das dúas formacións 
políticas na cuestión relixiosa impediron calquera avinza. É preciso ter en conta que o 
PNV formaba parte da minoría Vasco-Navarra, de forte contido católico.

 » A friaxe nas relacións entre esquerristas e jelkides, encirraron a estes a procurar outros 
vieiros, entaboando contactos ca Lliga a finais de 1931. O adaíl ligueiro, Cambó, res-
pondería positivamente, aínda que coa sutileza dun vello raposo da política. Porén, a 
febleza da representación ligueira nas Cortes (catro deputados) tampouco permitía moita 
fachenda de cara a efectividade.

 » En 1932 agromarán na escena política novos chamamentos, nos que a recen fundada 
Unió Democrática de Catalunya terá un xebre protagonismo(1). Jordi Carbonell, da citada 
UDC, encetará a rolda en febreiro e nos meses seguintes seguirán ese camiño outros 
persoeiros do mesmo partido, como Jover i Nunell, Roca Caball e Carrasco i Formiguera. 

 » No mes de xullo multiplicaríanse os chamados: Esteban de Isusi, do PNV, Lluis Jor-
dá, periodista catalán colaborador do xornal peneuvista Euzkadi e próximo á Lliga, o 
galeguista Ramón Otero Pedrayo, na festa de Iñaki Deuna ou Dia de San Ignacio, e 
Nosaltres Sols, que recunca cun chamamento realizado en abril. Manteríanse, ademais, 
conversas entre a minoría vasca e os galeguistas para artellar unha fronte autonomista e 
xuntanzas en Barcelona, entre varias entidades catalanistas e centros vascos e galegos, 
para organizar un Congreso de nacionalidades hispánicas.

 » A homenaxe a mediados de xullo de 1932 en Barcelona a Otero Pedrayo e Castelao, por 
mor da defensa nas Cortes dos dereitos de Catalunya co gallo dos debates do Estatuto 
catalán, sería un oportuno momento para teimar nos mitins e discursos na liña de lograr 
achegamentos trinacionais máis duradeiros.

 » Non remataría o ano sen un novo chamamento ao rexurdir da Tripla Alianza, a cargo, 
esta vez, de Batista i Roca, secretario da organización patriótica Palestra.

4. O Galeuzca e o Pacto de Compostela (1933)

A conxuntura letárxica dos Estatutos vasco e galego e o canseiro proceso de transfe-
rencias a Catalunya tras o logro do seu Estatuto de Autonomía en setembro de 1932, após de 
longas discusións, proporcionaba unha tesitura favorable para un afondamento nos vencellos 
trilaterais.

(1) UDC naceu o 7 de novembro de 1931 e era un partido minoritario e sen representación parlamentar.
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O 2 de abril de 1933 celebrábase no frontón Euskalduna de Bilbao un mitin trinacional 
artellado por ANV, coa participación desta forza, nas persoas de Basterra, Arrien e Urrengoete-
xea, de ERC, a cargo do doctor Riera i Puntí, e do PG, coa presencia de Castelao. Mesmamente 
Arrien e Riera i Puntí xa asinaran e interviñeran nas conversas a prol da Tripla Alianza en 1923. 
Este último proclamaría no seu discurso un chamado para rexurdir a citada Alianza e para for-
mar un bloque trinacional, ben acollido polos presentes.

Na mesma serán do 2 de abril asinouse, no álbum da Casa de Xuntas de Gernika, o que 
algún historiador nomeou Pacto de Gernika, como un nidio antecedente do Pacto de Compos-
tela ou Galeuzca (ESTÉVEZ, 2009: 113):

“Identificados Vascos, Cataláns e Galegos, ante o problema de liberación de 
nosos respectivos pobos, selamos hoxe baixo a árbore de Gernika o pacto de 
mutua solidariedade que nos traerá a satisfacción daquel anceio.

Gernika 2 de Abril de 1933
Gora Euskadi Akatuta                             Visca catalunya Lliure

Seijó tar Sabin                                        Dr. J. Riera i Puntí
Viva Galiza ceibe

Alfonso R. Castelao”

Mais os dirixentes de Acción Nacionalista Vasca (ANV) decatábanse que este acordo 
nacía feble sen a intervención da forza maioritaria, o PNV, e a adhesión, en caso necesario, do 
sindicato ELA-STV. Por iso, convidaron aos jelkides. O cinco de abril e novamente o 7 de Maio, 
Telesforo de Monzón, presidente do GBB, na compaña de Hernandorena viaxaron a Barcelona 
e conversaron encol do tema con Batista i Roca. Tras a viaxe dunha comisión de observadores 
nacionalistas cataláns, pertencentes a UDC, ERC e ACR a Euskadi entre o 26 e 31 de maio ficou 
definitivamente apontoado o Galeuzca e a viaxe triangular. Antes, no mitin central do II Aberri 
Eguna, celebrado en Donostia o 16 de abril co lema Euzkadi-Europa, falarían dous cataláns, 
Maspons i Anglasell e Carrasco i Formiguera, o galeguista Ramón Otero Pedrayo e o presiden-
te do Congreso de Minoría Nacionais da SDN, Ewald Ammende.

Despois destes acaroamentos mencionados os cataláns e vascos desprazáronse a Galiza 
o 23 de xullo e o 25 asinaron no local do Seminario de Estudos Galegos o Pacto de Compos-
tela ou Galeuzca, redactado en galego por Alexandre Bóveda. Os asinantes foron Alexandre 
Bóveda, polo Partido Galeguista; Álvaro das Casas, por Ultreia; Josu Doxandabaratz, Joseba 
Rezola, Esteban Isusi e Manuel de Irujo polo PNV; Josep María Batista i Roca e Josep Girona, 
por Palestra; Pau Vila, por ACR, xunto a Josep Pich e Salarich.

En Bilbao, o 30 de xullo, engadíronse dúas novas precisións e a sinatura doutras tres 
forzas políticas: a Lliga Catalana, por medio de Joan Estelrich; ERC, a cargo de Josep Riera i 
Puntí, e ANV, mediante Andrés Perea, ademais dunha nova sinatura de UDC, da man de Ma-
nuel Carrasco i Formiguera.

As conversas seguiron en Barcelona, con intervención incluída do president Macià, até o 
13 de agosto. Castelao desprazouse á cidade condal con varios obxectivos que logrou, segundo 
esmiuzaba nunca carta enviada a Bóveda: urxir a necesidade de presentar os Estatutos vasco 
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e galego, ir de contado a unha estrutura federal como espírito orixinario da República, crear 
un bloque Galeuzca no Parlamento, acadar o decreto de bilingüismo para Galiza e Euskadi e 
procurar o ingreso de Galiza no Congreso de Minorías Nacionais da Sociedade de Nacións.

Pero despois da euforia, viña a calma e o Galeuzca esmorecía por mor de variados atran-
cos internos e externos:

 » a) Enfrontamentos e diverxencias entre as forzas asinantes. Durante a mesma viaxe de-
bruzou a acedía do grupo “Ĺ Opinió”, sector republicano de ERC, por unhas verbas de 
Irujo a causa de política represiva da República no País Vasco. Diverxencias entre este 
grupo e o sector nacionalista da ERC, Estat Catalá, que remataría ca saída do primeiro 
en novembro. No PNV, a algún fato abandeirado por Ceferino de Xemein e o mesmo 
Luis de Arana non lle gustaban estes vencellos tan rexos con forzas galegas ou catalás, 
que consideraban rexionalistas e moi laicas. Na Lliga Cambó só era favorable a inteli-
xencias circunstanciais e non a pactos permanentes, como quería Estelrich. O PG tamén 
andaba inquedo polo protagonismo e os alporizamentos dialécticos de Álvaro das Casas 
perante a viaxe. O mesmo Batista i Roca coidaba que quizais se “fora máis aló do que 
nun principio se supoñía”.

 » b) Incumprimento de acordos comprometidos durante a viaxe. Non se celebrou a con-
ferencia programada para primeiros de outubro en Bilbao. O PNV non compareceu o 
22 de setembro no Congreso de Nacionalidades en Xenebra, que suporía o ingreso de 
Galiza. Esta ausencia provocaría unha forte protesta de Irujo, dirixida ás autoridades do 
EBB. Tampouco semella que se ratificou o pacto por todas as forzas políticas asinantes, 
tal como estaba previsto. Ratificárono con seguridade UDC, PNV, PG e Ultreia. Existen 
dúbidas respecto a ERC, ACR e a Lliga.

 » c) Influxo negativo da nova conxuntura outonal. En setembro producíase o tombo do 
goberno Azaña e a convocatoria de eleccións, provocando unha remodelación das tácti-
cas. O PNV viuse na obriga de adicar os meirandes esforzos á preparación do plebiscito 
do Estatuto Vasco, que se ía a celebrar o 5 de novembro. Nesta tesitura tódolos parti-
dos políticos esqueceron o frontismo galeuzcano e desenrolaron unha intensa labor nas 
eleccións xerais do 19 de novembro, que deron o trunfo ás dereitas e trocaron a paisaxe 
política e a posterior evolución da República. O PG nin sequera obtería deputados e o 
PNV tentaría, inclusive, unha alianza ca Lliga.

5. A etapa dereitista (1933-35)

A crecente tensión entre o Goberno central e a periferia estoupou nuns fitos ben coñeci-
dos, acimados en 1934: a cuestión da lei de contratos de cultivo en xuño, a revolta dos Concellos 
Vascos no verán e a Revolución en Outubro.

A lei de “Contrates de Conreu”, aprobada polo Parlament Catalá, foi declarada inconsti-
tucional polo Tribunal de Garantías Constitucionais, se ben co voto negativo do vasco Francisco 
Basterretxea e do galego Basilio Álvarez. A resultas de tal feito o 12 de xuño os deputados de 
ERC afastáronse das Cortes republicanas e en solidariedade con eles e con Catalunya outro tan-
to fixeron os parlamentarios nacionalistas vascos. O PG enviaba ao PNV un telegrama solidario 
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cara a súa actitude, que o EBB respondería con fidalgo agradecemento e a nobre promesa de 
defender os dereitos de Galiza, se chegase o caso.

O 15 de xullo artellouse na vila foral de Tolosa un acto de homenaxe, nomeado na prensa 
nacionalista vasca “mitin de Galeuzca”, aos deputados vascos para eloxiar a súa actitude solida-
ria de cara aos cataláns. O PG enviou ao acto como orador senlleiro a Xerardo Álvarez Gallego, 
quen acudiu na compaña de Núñez Búa e de Enrique Peinador.

O levantamento dos Concellos vascos no verán de 1934, por mor da falla de representa-
tividade nas Deputacións e nos Concellos e do Estatuto do Viño que incumpría os Concertos 
Económicos, rematou o 2 de setembro en Zumárraga nunha asonada de deputados vascos e 
cataláns esquerristas (Santaló, Tomás i Piera, Aguader, Marial, Ferrer, Aragay, Calvet, Traball, 
Mestre, Tarradellas etc.). O PG tamén enviará ás autoridades do PNV un telegrama de solidarie-
dade, que foron acompañados doutros do mesmo senso por diferentes agrupacións galeguistas 
(de Ferrol, Pontevedra, Vilagarcía de Arousa, Pontevedra, Barco de Valdeorras) e por persoei-
ros como Suárez Picallo, Otero Pedrayo ou Fernández del Riego, en nome da Federación de 
Mocedades Galeguistas.

A situación posterior á Revolución de Outubro, cos desterros de Castelao e Bóveda, o 
apresamento do Goberno catalán e a forte represión en Catalunya, Euskadi e Asturies, ademais 
do tradicional torpedeamento do Estatutos e o ferreño centralismo das dereitas no poder, non 
era unha conxuntura axeitada para “veleidades” galeuzcanas.

6. A curta esperanza do 36 e a guerra incivil (1936-39)

As eleccións de febreiro do 1936 e a vitoria da Fronte Popular anovou a esperanza ga-
leuzcana, sobre todo no tocante a aprobación dos Estatutos vasco e galego.

Constituíanse en marzo os distintos grupos parlamentares. O PNV precisaba un deputa-
do para configura o seu e pediulle o 16 de marzo ao PG a Castelao, que persoalmente aceptou. 
Pero a suxeición a disciplina de Izquierda Republicana, en virtude de un pacto anterior ás elec-
cións, impediuno. O seu lugar ocupouno Eduard Palet, deputado de ERC. Emporiso, Castelao 
entraría a formar parte da Comisión Parlamentar do Estatuto Vasco, vicepresidida polo esque-
rrista catalán Tomás i Piera.

Novamente en abril o dirixente das Mocedades Galeguistas, Fernández del Riego, rea-
lizaba un chamamento para un acordo vasco-galego-catalán, que con seguridade se houbera 
consolidado co gallo da presentación e aprobación dos Estatutos vasco e galego nas Cortes. 
Pero o mal fado dos voitres militares sobrevoaban o ceo e ocupárono o 18 de xullo.

Catalunya acolleu aos vascos desterrados, amosando a meirande e máis efectiva mostra 
de solidariedade galeuzcana. A Generalitat promulgou decretos especiais para aos refuxiados 
vascos, concedéndolle ao Goberno Vasco unha case-extraterritorialidade e toda clase de facili-
dades e medios materiais co obxecto de solucionar tódalas necesidades dos citados refuxiados. 
Unha actitude semellante, merecente dos máis agradecidos eloxios, levou a cabo a Generalitat 
respecto aos galegos leais, entre eles Castelao.

O rianxeiro loaría a actuación dos deputados vascos e cataláns, co gallo da presentación 
do Estatuto Galego nas Cortes da República, celebradas o 1 de febreiro de 1938 en Monserrat. 



Das relacións políticas entre Galiza, Euskal Herria e Catalunya: o Galeuzca até 1939 / Xosé Estévez

Tempo Exterior / 41 (terceira etapa) - xullo/decembro 2020 47

Tamén participaría no Aberri Eguna, o 17 de marzo de 1937, celebrado na Delegación Xeral de 
Euskadi en Catalunya.

Emporiso, o achado dun memorando(2) escrito polo galeguista Xoán Xosé Plá Fernádez, 
que figura adxunto a unha carta enviada o 13 de setembro de 1944 ao dirixente nacionalista, 
Jesús María Leizaola, tinxe de sombras e de incumprimentos pola banda dos vascos e cataláns 
unha traxectoria de solidariedade galeuzcana durante a Guerra Civil e o primeiro exilio galo, 
en principio, inmaculada. Non sabemos se as acusacións de Plá son certas e, dende logo, ningún 
dos interpelados, principalmente Agirre e Tarradellas as refutaron.

A caída de Catalunya a comezos de 1939 provocou a saída ao exilio dos Gobernos Repu-
blicano, Vasco e Catalán. Os presidentes destes dous últimos, Agirre e Companys, atravesaron 
xuntos a fronteira na compaña doutros persoeiros como Irujo e Pi i Sunyer. Este, conta nas súas 
memorias que a noite antes de cruzala fronteira comprometéronse a rexurdir o Galeuzca.

7. Colofón

Despois de 1939 o Galeuzca foi resucitado en diferentes fases do exilio, coincidindo con 
diversas conxunturas axeitadas. En 1941 asinouse en Bos Aires por parte dos máis esgrevios 
persoeiros das tres comunidades, vasca, galega e catalá, principalmente Ramón Aldasoro, Cas-
telao e Serra Moret. No bienio 1944-46, nunha tesitura na que albiscaba o derrumbamento do 
franquismo houbo varios intentos de acordos galeuzcanos, aínda que non chegarían a pacto es-
crito. Cara 1959, coa emerxencia dos movementos de liberación nacional dos países do Tercei-
ro Mundo, asínase en Caracas un rexo pacto Galeuzca. Nos intres agoniantes do franquismo 
existiron conatos pactistas en París, que non se concretaron en convenios asinados. En tódolos 
pactos do exilio os desexos soberanistas estaban asociados ao dereito de autodeterminación.  
E após a segunda restauración borbónica de 1978 foron anecdóticos os contactos trinacionais 
até a sinatura da Declaración de Barcelona de 1998 por parte do BNG, PNV e CIU, cuxas resul-
tas aínda resoan na actualidade.

En resumo, o Galeuzca foi e é un devezo sempre soñado e procurado pola banda das tres 
nacións periféricas, Galiza, Euskal Herria e Catalunya, que buscan acadar a súa soberanía me-
diante o exercicio democrático do dereito de autodeterminación, seguindo un roteiro histórico, 
iniciado na Tripla Alianza de 1923.

(2) Arquivo do Nacionalismo Vasco, GE-754-1. Vid. Estévez, Xosé (2007), "O memorandum "Pla" sobre o Galeuzca na guerra civil" 
en Murguía, Revista Galega de Historia nº14 p.9-17


