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en 1972 publica O atraso económico de Galicia,  obra que, ollada 
coa perspectiva que dá o tempo, seguramente é o seu título máis 
representativo (aínda que nalgúns aspectos o autor o recoñeza 
superado), o pensamento político galego, o pensamento econó-
mico, o pensamento moderno dá un salto cualitativo, continua-
dor en parte do Sempre en Galiza (1944), na mellor tradición 
dos devanceiros, e instálase nos novos parámetros da ciencia eco-
nómica e política para interpretar e comprender o país. Tal é o 
Beiras, pois, que celebramos.

O tempo é un río que nos leva e que nos continúa a todos, 
alimentado xeración tras xeración; e a casa común constrúese bo-
tando placas sucesivas, levantando esteos que os pais afincan para 
que termen dos fillos, e que os avós orientan para que habiten 
(e ás veces tamén corrixan criticamente, ¿e logo non?) os netos. 
O discurso de Xosé Manuel Beiras, profesor, político, pensador, 
escritor, fundaméntase nesa tradición: que vén dos Ilustrados, 
aséntase no Rexurdimento, pasa polas Irmandades da Fala, pola 
Xeración Nós (a algúns de cuxos compoñentes tivo a honra de 
tratar e coñecer ben), polo grupo Galaxia e a palabra de Ramón 
Piñeiro, o pulo de Xaime Isla (Revista de Economía de Galicia), 
o entusiasmo operativo de Fernández del Riego, o pensamento 
de Robert Lafont, o marxismo de liberación nacional, o com-
promiso organizado (tan difícil) da transición política, a batalla 
democrática da autonomía e do autogoberno, e que chega a nós, 
afervoado e activo, ás veces tamén heterodoxo, coma “un volcán 
de enerxía”, en palabras de Xosé María álvarez Cáccamo.

Na casa grande de Cimadevila, un dos corazóns simbólicos da 
Galicia máis universal e, por tanto, máis dona de seu, recolleron 
esta distinción do Premio Trasalba persoeiros moi diversos: den-
de Xaquín Lorenzo Fernández, o primeiro de todos, a Valentín 
Paz-Andrade, Iasac Díaz Pardo, Xosé Filgueira Valverde, Xosé 
Luís Méndez Ferrín, o grupo Milladoiro, Xosé Neira Vilas, John 
Rutherford, pasando por Andrés Torres Queiruga, Isidro Parga 
Pondal, Lois Tobío, Miguel Anxo Araúxo Iglesias, Xesús Alon-

Pola esperanza

Nas aulas da universidade compostelá de finais dos anos 
60 e nos primeiros anos 70, os mozos ían escoitar as 
leccións de Xosé Manuel Beiras. Mozos e mozas 

dunha Galicia que moi traballosamente saía da ditadura. Mozos 
e mozas de distintas especialidades, con diversos graos de forma-
ción e de curiosidade, mais todos interesados (mesmo engaiola-
dos) no discurso daquel profesor novo que falaba do país, da súa 
identidade, da súa memoria histórica, das súas razóns e dereitos, 
da súa lingua, dos seus conflitos, mais non dun xeito etéreo nin 
idealista, senón dende a metodoloxía máis nova e máis moderna, 
dende a experiencia contrastada nas disciplinas da universidade 
de Londres e de París, ao tempo que citaba os clásicos, ben da 
literatura, ben da economía, daba noticias do exiliados, explica-
ba os desequilibrios internacionais do crecemento e igual citaba 
o Club de Roma que o mapa de Domingo Fontán. Tal é o Beiras 
que hoxe acollemos na casa grande de Cimadevila e agasallamos 
nestas páxinas.

Non eran moitos os profesores que daquela tal conseguían: 
atraer os seus alumnos por vontade e curiosidade intelectual, 
seguramente tamén por atractivo persoal. Lembramos se aca-
so a González Casanova nas aulas de Dereito, nos catro anos 
que estivo en Santiago, as clases de Carlos Alonso del Real en 
Filosofía e Letras, quizais un pouco despois as de Serafín Mora-
lejo... Pouco máis. Xosé Manuel Beiras era a referencia, e cando 





complementarias e inseparables. Dende os primeiros anos 60, 
Beiras forma parte da construción activa do nacionalismo gale-
go, concreción política desa vontade de ser, igual que os homes 
da xeracións Nós (Castelao, Otero Pedrayo) comprometeron 
parte da súa vida na causa de organización social da nosa xen-
te. Paralelamente, complementariamente, o profesor Beiras veu 
construíndo un corpus de pensamento que, dende a cátedra e 
dende a escrita, chega ata os nosos días e arrastra tras de si a 
mellor das tradicións: Alexandre Bóveda, Peña Novo, Rof Codi-
na, Gallástegui, Valentín Paz-Andrade, Antonio Meixide Pardo, 
Domingo Quiroga, a citada Revista de Economía de Galicia, da 
que foi subdirector durante algúns anos ata 1968, ano en que se 
incorpora á cátedra compostelá... Desa fonte, con espírito crítico 
e vontade de ser, sen excluír a ninguén, alimentámonos. Porque 
a casa común é un proceso que non estiña, nin se abaixa, senón 
que inequivocamente (irredutiblemente) segue apostando pola 
esperanza z

Fundación Otero Pedrayo

Casa Grande de Cimadevila, nos Chaos de Amoeiro 

Premio Trasalba, 2009

so Montero, Antón Fraguas, Carlos García Martínez, Agustín 
Sixto Seco, Xohán Ledo ou Olga Gallego, a quen agasallamos 
na anterior edición. Rexistros e mesmo ideoloxías diversas uni-
das por unha mesma vocación de compromiso. Nesta tradición 
recibimos a Xosé Manuel Beiras.

Xosé Ramón Barreiro Fernández, presidente da RAG e pre-
sidente de honra do Padroado da Fundación Otero Pedrayo, fala 
na súa laudatio da tradición familiar dos Beiras, afirmada no ga-
leguismo da República, e salienta os aspectos máis significativos 
do proceso de formación do noso homenaxeado. Tamén algúns 
momentos difíciles da súa biografía. O ser humano é produto 
dos seus soños, do seu esforzo, do seu comportamento ético… 
Tamén das súas feridas, que nos maduran e, ao final, mesmo aca-
ban enriquecéndonos. No caso de Xosé Manuel Beiras, o deno-
minador común da súa biografía é o compromiso coa Terra. Non 
un compromiso retórico, senón intelectual e cívico, seguramente 
discutible para algúns, como discutibles e opinables son as ac-
tuacións humanas, pero inequívoco. Na tradición do galeguismo 
histórico, renovado na súa xeración para instalar o discurso da 
identidade nacional nos novos tempos, entregamos este premio 
e acollemos o escritor, o profesor e o amigo na casa común dos 
bos e os xenerosos.

Os devanceiros da xeración Nós acuñaron a idea de Galicia 
(a Galicia moderna) como célula de universalidade. Non unha 
Galicia cerrada, non ensimesmada, senón aberta, sen complexos, 
capaz de dialogar co seu tempo e co contexto histórico que en 
cada momento nos toca vivir, no concerto dos pobos europeos e 
dos pobos todos do mundo. Somos a nosa vontade de ser. Mais 
tamén o discurso do coñecemento. A contribución de Xosé 
Manuel Beiras, tal como a entendemos na Fundación, ten dúas 
dimensións: a intelectual (o profesor, o estudoso da economía, 
o ensaísta) e a política (animador de organizacións propias, o 
discurso do nacionalismo moderno, a construción dunha demo-
cracia social e comprometida). Ambas as dúas dimensións son 







radical era o irmán de Manolo, Antón Beiras, médico en Vigo, 
inventor do sinoptóforo para a corrección das desviacións estrá-
bicas, que conciliou nacionalismo e marxismo.

Se a familia de sangue marca unha tendencia inicial e fa-
vorece o contaxio galeguista a través dunha educación liberal 
pero comprometida, había outra familia na que se formou o 
mozo Beiras: a formada polos derrotados pero non vencidos, 
que conservaban a cultura republicana e democrática, e que 
souberon transmitila á posteridade. Nesoutra familia de ideas 
e conviccións, de fraternidade, están non só Piñeiro e García- 
-Sabell, senón o grupo vigués no que Beiras se integrou plena-
mente. Foi cando nos anos sesenta a coincidencia nesta cidade 
dunha serie de escritores galeguistas recuperou os faladoiros 
do Galicia de Paz-Andrade ou de El Pueblo Gallego, de Porte-
la Valladares. Foi en Vigo onde Paco del Riego, Celso Emilio 
Ferreiro, Isla Couto, Cunqueiro, Xosé María e Emilio álvarez 
Blázquez, Xoán Ledo, Viñas Cortegoso e outros o integraron 
nos faladoiros que se facían na redacción de Faro de Vigo, ou na 
Fundación Penzol, en Policarpo Sanz, ou no verán na casiña alu-
gada por Paco del Riego ao pé da praia de Coruxo. Aquela foi a 
segunda gran familia de Beiras, que sorbía a lucidez e a teimosía 
daqueles derrotados, pero nunca vencidos e que seguían soñando 
no mesmo: a liberación de Galicia.

París
Fai a súa primeira viaxe a París no ano 1957, unha viaxe iniciática 
para un mozo que procedía dunha cidade provinciana de hori-
zontes recortados e dunha atmosfera medorenta imposta por un 
réxime tiránico e culturalmente mediocre.

Para un mozo que nunca vivira nunha gran cidade (non es-
tivera nin en Lisboa nin en Madrid), a inmersión naquel París 
da posguerra sacudido por un vento de liberdade, significou, sen 
dúbida, a reconciliación coa modernidade sempre prevista pero 
nunca vivida.

Xosé Manuel Beiras 
e o compromiso coa patria

Xosé	Ramón	Barreiro	Fernández

O Padroado da Fundación Otero Pedrayo, ao distinguir 
a Xosé Manuel Beiras co Premio Trasalba 2009, enco-
mendoume facer neste día a súa laudatio. Encomenda 

que agradezo porque me dá a oportunidade de testemuñar pu-
blicamente a miña admiración polo intelectual, polo político e 
polo patriota.

Permítaseme percorrer a verea dunha vida, felizmente non 
cumprida, procurando unha interpretación da mesma, posible-
mente heterodoxa, pero en todo caso miña.

A tradición familiar
Non sempre as familias favoreceron os afáns e devezos dos que 
soñaban coa democracia, a liberdade e a galeguidade. Pensemos 
en Faraldo, en Curros, en Murguía ou na propia Rosalía, que 
dende nenos tiveron que construír o seu mundo fóra da protec-
ción familiar.

Afortunadamente para Xosé Manuel, o clan Beiras apoiouno 
sempre e no seo da familia escoitou dende neno e viviu o que 
significaba a galeguidade. O seu pai, o sempre lembrado don 
Manolo Beiras, era un galeguista católico e antifranquista. Máis 





cultura, produto das clases populares, expresión da nosa identida-
de, doutra cultura imposta, manipuladora e despersonalizadora. 
E, sobre todo, comprendeu que a dominación sobre Galicia só 
podía resolverse mediante un proceso de liberación nacional.

De París trouxo tamén, xunto co marxismo, as novas ideo-
loxías sobre a liberación dos pobos, o discurso ideolóxico dun 
Ben Bella ou dun Lumumba, firmes intérpretes das demandas 
sociais dos seus respectivos pobos.

E con todo iso e mais unha exquisita cultura (non unha cul-
tura como unha acumulación de saberes senón unha cultura que 
permite interpretar os fenómenos sociais), Beiras impúxose a ta-
refa, un pouco mesiánica, de liberar o seu país e de reconstruír a 
galeguidade a partir dun nacionalismo liberador e incesante.

Pero para reconstruír un país o primeiro que se precisa é co-
ñecelo o máis cientificamente posible. E así apareceron tres obras 
fundamentais: El problema del desarrollo en la Galicia rural (1967); 
Estructura y problemas de la población gallega (1970) e, sobre todo, 
El atraso económico de Galicia (1972), que foi unha meditación 
científica sobre as causas do atraso de Galicia.

Sobre esta base sólida, Beiras levou o seu compromiso á loita 
política, por entender que era esta o grande instrumento do cam-
bio que o país precisaba.

Do inferno á gloria
Foi moita a responsabilidade que todos puxemos no lombo de 
Beiras. Era o guía e el tamén interiorizou (polo menos a nivel 
de responsabilidades) ese vago mesianismo que nos leva a trans-
ferir a unha persoa o caudal de utopías, devezos, soños. Dema-
siado para un só home e un home só. E Beiras rompeu.

Foi así como entrou nos desalmados pórticos do inferno e 
mentres a satisfacción poñía brillo nos ollos dos inimigos, os 
amigos agardabamos sempre un milagre.

Un día alguén chamou á porta do meu piso no número nove, 
na rúa da Conga, era Luís Mariño, que aquel día tiña os ollos 

Fixo estudos de Dereito e Economía, foi discípulo de André 
Marchal, un dos pais da Escola Socioloxista Francesa, cursou 
Literatura na Sorbona, pero foron os cafés de París, o seu teatro, 
os faladoiros, as rúas a súa auténtica universidade.

Era París entón un crisol de culturas, especialmente francó-
fonas, nun proceso intelectual en favor das liberacións nacionais 
e en pleno alborexar da descolonización. O tratado de Roma 
abriu as mentes á fermosa utopía dun Mercado Común Euro-
peo. Os xornais, as revistas, as radios, o teatro e o cine estaban 
contaxiados da ferventía dun progreso sen límites. E ao caer a 
tarde, todos sabían en que cafés se sentaban Camus, Sartre, Si-
mone de Beauvoir, Juliette Greco, Yves Montand, e preto deles 
sentíase o estremecemento fondo do existencialismo. Cando os 
cartos o permitían, podíase asistir a escoitar unha vez máis a voz 
rouca de María Casares, que pronunciaba o francés e o español 
cun leve acento galego.

Quen podía deixar aquel París de grandes librerías, de pequenos 
libreiros asentados nas beiras do Sena, pechados nas súas pequenas 
capelas de postais, vellos xornais e libros que se salvaran dos incen-
dios, e da miseria? Quen podía deixar atrás a liberdade, a democra-
cia, para pecharse de novo nunha cidade sen futuro, sen esperanza? 
Só un compromiso forte coa terra pode explicar unha decisión coma 
aquela. Unha decisión, en certa maneira, inhumana porque aquí nin 
tiña un traballo asegurado nin vía receptiva dunha universidade que 
durante moitos anos lle pechou as portas.

O compromiso radical
Beiras retornou a Galicia, pero xa traía consigo unha nova cos-
movisión, é dicir, unha nova forma de interpretar a realidade, 
sobre todo para cambiala.

A dialéctica marxista, na que pouco a pouco se foi somerxen-
do, fíxolle coñecer os mecanismos da dominación de Galicia por 
forzas económicas, sociais e políticas alleas por completo aos seus 
intereses como pobo. Permitiulle distinguir a diferenza entre unha 







De catro 
a catro







pai, de volta do almacén a mediodía, sempre tarde para o xantar, 
e dille: “Chegou carta de...” Tiña ese costume. Certo que, se non 
lle daba o aviso, ben podía meu pai despistarse e pasaren días sen 
reparar no correo que chegara. E daquela, a miña nai: “Manolo, 
¿non viches a carta de Abraira que chegou o outro día?” “¿E logo 
por que non me avisaches?” Éravos así.

Eu, desas horas, adoitaba andar polo medio e, cando non eran 
cartas da familia, os nomes ían ficando na miña memoria e imaxi-
naba fisionomías que lles apuña a cada un. Logo, ía ver os sobres e 
os selos —amoreábanse as cartas durante semanas encol da mesa 
do despacho. Tiña especial curiosidade polas que viñan de Amé-
rica —maiormente de Bos Aires. Aquel papel de avión, como 
papel cebola, e aqueles selos coa efixie do libertador. E logo, polas 
caligrafías. Algunhas resultábanme inconfundíbeis xa dende ben 
neno. Como a de don Ramón. Porque eran frecuentes daquela as 
cartas de Otero Pedraio —así escribía el o seu apelido materno, 
co “i” latino, na sinatura das súas cartas—. Daquela, digo, cando 
aínda non moraba en Compostela —aínda non lle levantaran o 
veto político para acceder á cátedra na Universidade.

E mirade por onde, relembrando estes retrincos na memoria 
que avivecen ao chou, vin parar a don Ramón Otero e recalar 
nunha curiosa historia dunha carta súa. ¿Cóntovola? Non é gran 
cousa, pero velaí vai.

Hai aínda poucos anos, morto xa meu pai e logo tamén miña 
nai, levantamos a casa. Só daquela recuperei documentos e pa-
peis de meu que non quixera tirar de alí mentres eles vivían. No 
medio dese barullo había un sobre co meu nome escrito coa letra 
do meu pai. Dentro, o meu libro de cualificación escolar do ba-
charelato. Nada que ver con Otero, diredes, e así é. Só que, cando 
a curiosidade me levou a follear ese documento —un magro fo-
lletiño de pastas duras azul escuro co consabido escudo da aguia 
fascista estampado en dourado na cuberta— descubrín que, en-
tremedias, contiña, dobrada, unha cuartela manuscrita en papel 
amarelecido polo tempo. Era unha carta de don Ramón ao meu 

Chegou carta de don Ramón
Digresión de aninovo

Xosé	Manuel	Beiras

Na fraga avesía do pasado esquecido hai luzadas de lem-
branza fragmentaria que ás veces, de socato, alumean 
retrincos da memoria escurecida, tal coma os lóstregos 

ao luscofusco nos derramados soutos e carballeiras do Roma-
ño, ao pé do San Paio do Monte da miña infancia. Avivecen 
as imaxes, tórnanse máis frecuentes as lámpadas, apresúrase a 
intermitencia de luz e sombra na remota memoria infantil cando 
chega este tempo do solsticio invernal, arredor do nadal e do 
aninovo. Serán cousas talvez do vello que comezo a ser, digo eu, 
malia min mesmo. Ou serán pegadas da cultura clánica na que 
me criei, a do clan de San Roque, que, por estas datas, xuntábase 
todo na Porta da Pena, casa da avoa Carme, nun ritual festeiro 
popular e matriarcal, de arrabaldo enxertado na cidade, que es-
tampaba en relevo sons e imaxes refulxentes na abraiada cera mol 
das nosas mentes infantís. Será por iso, se cadra, digo eu.

O caso é que avivecen, fugazmente, retrincos de lembranzas 
que se esvaen a seguida, como fotogramas dun proxector de cine 
avariado. E, dunhas noutras, como quen camiña polas poldras no 
bao dun regato medrado, vou parar á casa da rúa do Vilar, e logo 
á Rosaleda. E vexo e sinto a miña nai que recibe na porta a meu 





mo por iso, e poisque a carta é breve, vóuvola transcribir aquí, coa 
salvidade dunha ou dúas verbas que non alcanzo a descrifrar con 
certeza e poño entre parénteses. Velaquí, na súa literalidade.

Meu distinto e querido irmán: Tiña coñecemento das 

aitividás dos nazonalistas católicos composteláns. Consolo e 

espranza nas trubias horas amarguradas por que pasa unha parte 

do galeguismo. Dende a derradeira asambrea do Partido onde 

eispuxen a miña opinión loito en conversas e cartas pra o afastar 

da roita que leva. Están, como Vde. ben di, amparando unha (nova) 

figura do proceso de desgaleguización. Eles, por o menos unha 

minoría ben se decatan do feito, pro coidan atallalo despois de 

conquerir a autonomía, engadindo que grazas aos seus esforzos 

téñense coutado moitas cousas noxentas na Galiza. Isto é certo 

en algúns casos, mais non pode xustificar a sistemática aititude 

d’un partido. Eu teño sufrido moito. Entendo non ser home 

de aición. Traballando xuntos tantos anos ráchaseme o curazón 

ca idea de terme de afastar de eles. As consideracións de Vde. 

refrexan fidelmente as miñas loitas interiores. Mais privado do 

esprito de orgaizazón, priguizoso e neboento ¿que podería eu 

faguer? Non penso que o meu nome poidera ser bandeira. Pro 

cando chegue o momento tereime de arredar do Partido, e dada 

a maneira como se desenvolveu o debate na asambreia ise intre 

soio pode presentárese na próisima asambreia na que atacarei en 

conxunto toda a política do Partido. Quero obrar con completa 

craridade. Cecais estou contribuíndo a unha obra má ou pol’o 

menos imperfeita a pesares da miña constante oposición. Teño a 

espranza de traelos ao rego. Unha espranza raidosa que se desfai. 

Pol’o pronto mando artigos a Nosa Terra, e sigo afastado de toda 

intervención política. Desexo a asambrea e traballo pra que se 

faga logo. Despois temos que trazar unha nidia aición: a seguida 

por Vdes., a que foi propria do primeiro galeguismo. Namentres 

considéreme cinguido ás aitividás dos nazonalistas católicos de 

Sant-Iago. Escribín “temos” mal escrito, debendo dicir “teño” 

pai, datada en “Ourens” (sic) un dous de abril, sen constancia do 
ano. Mais, a seguida desa data incompleta, a grafía de meu pai 
puxera: 1936. Resultaba así que estaba datada exactamente catro 
días antes de nacer eu —mais non é iso, obviamente, o relevan-
te, aínda que poida ser esa coincidencia o motivo, ou o pretex-
to, para facerma chegar, postumamente, a min. O relevante é o 
contido e o contexto temporal: o breve período de lexislatura 
do Frente Popular, tronchado pola sublevación fascista-militar 
contra a República.

Nunca meu pai me falara desa carta, que é resposta a unha 
súa anterior, que descoñezo e da que tamén ignoraba a existen-
cia. Falárame, si, de que cando no Partido Galeguista se produ-
cira a coñecida escisión pola dereita, el apuntárase de primeiras, 
até que o chamara Bóveda, acudira a falar con el en Pontevedra, 
e Bóveda convencérao de reintegrarse á disciplina do partido. 
E falárame tamén —mais isto sabémolo todos pola historia— de 
que cando se debatera no PG concorrer ás eleccións co Frente 
Popular, Otero Pedraio posicionárase en contra e polemizara con 
elocuente enerxía, pero acatara a decisión maioritaria e manti-
vérase nunha exemplar lealdade. Este episodio é mesmamente 
o motivo e o tema da carta de Otero. Non podo saber en que 
intre preciso da peripecia persoal do meu pai se sitúa a carta de 
don Ramón, nin a que o meu pai lle escribira —o texto indica 
que tardou en contestarlle— nin se a conversa con Bóveda foi ou 
non anterior á resposta epistolar de Otero. E ao cabo, ¿que máis 
ten? O caso é que algún desacougo íntimo lle impediu falarme 
nunca desa carta en vida, mais quixo que eu chegase a saber dela 
despois de morto el —e deixouma no meu libro escolar coma 
unha mensaxe confidencial dende o alén.

Mais o contido da carta si que importa, sobor de todo como 
contribución ao retrato máis cabal da personalidade humana de 
don Ramón, da súa enorme estatura moral, e da maneira en que 
os nacionalistas da xeración Nós entendían e profesaban a ir-
mandade. Pero é mellor que xulguedes por vós mesmos —e mes-





A identidade sociopolítica

da Galiza

Xosé	Manuel	Beiras

Ben sabedes: son músico de corazón. Disculpade logo que 
mude por un cacho de rexistro, clave, tonalidade e timbre 
nestas miñas matinacións semanais feitas de voz alta ao 

abeiro da Galicia Hoxe. Rexistro: barítono baixo, o Hans Hotter da 
viaxe de inverno schubertiano. Clave: fa en cuarta —ás veces do, 
en cuarta tamén—. Tonalidade: a da Xúpiter mozartiana —sa-
bédela todos—. Timbre: o violonchelo do avó Hixinio. Son catro 
coordenadas estruturais dunha mensaxe musical. Pois musical é 
a mensaxe que cómpre emitir e difundir arestora na conciencia 
social do noso pobo, no intre en que cobra estado parlamentar o 
debate a prol dunha mutación cara avante no status político da 
nación galega. Mensaxe musical, porque o pobo galego sempre 
cantou para se expresar: dende o cantar do arrieiro ás cancións 
de berce, do alalá ás regueifas, das cantigas medievais de amigo 
—ou maldizer, asegún cadrase— aos cantares aurorais de Rosalía 
—amor e escarnio, en contrapunto—. Pero tamén porque disque 
a música amansa as feras —e boa falta fai, na avesía selva política 
de celtiberia—. A linguaxe musical é a máis cartesiana, precisa 
e temperada de tódalas linguaxes das artes. E cómpre tempero, 
precisión e raciocinio rigoroso para debullar a problemática aco-

con Vdes., mais non en posto direitivo para o que non teño 

fólego e cecais ben logo non terei nin saúde. ¿Que podo faguer 

pol’o pronto? Agradezo moito a súa carta que non respondín 

porque foi a Trasalba e volveu eiquí tras de min, e prégolle a 

Vde. e demais irmáns que me escriban moito. Esta noite 

síntome máis desacougado que nunca. Teño novas de Castelao e 

dóeme miralo en Madrid, perdendo persoalidá, desdibuxada na 

(?). Perdoe que as miñas palabras parezan dubidosas. En xeneral 

eu son oitimista. Mais paso por unha crisis que me non deixa. 

Namentras, e confiando en Deus e no inmorredoiro esprito da 

Terra, reciba unha aperta do seu agradecido irmán na Galiza.

Ramón Otero Pedraio

Velaí a carta que chegou de don Ramón ás miñas mans se-
senta e cinco anos despois de escrita. A asemblea na que el con-
taba “obrar con completa craridade” no debate cos seus irmáns 
nacionalistas nunca tivo lugar: interpúxose Atila, o exterminador, 
e mudou o rumbo da historia da nación galega. Na resistencia, na 
agonía pola simple supervivencia, na angueira da reconstrución, 
de botar semente outravolta nos ermos queimados, as diferenzas 
confesionais de credo e as discrepancias ideolóxicas de inter-
pretación do proxecto emancipador perderon calquera sentido 
fronte a barbarie daquela apocalipse profana. Nós tivemos máis 
sorte. Mellor dito: nós, en contraste, tivemos fortuna. ¿Saberé-
molo comprender e tirarmos proveito neste aninovo? z
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Pero hai máis. Negar a nosa identidade nacional implica 
borrar do mapa as figuras que hoxe constitúen símbolos cons-
tantemente invocados como avais lexitimadores dos diversos 
ocupantes das actuais institucións políticas galegas, dende Rosa-
lía a Castelao, de Losada Diéguez a Villar Ponte, de Quintanilla 
a Bóveda —estes, ademais, martirizados por non renegaren da 
nación—. Dito doutro xeito: supón borrar douscentos anos de 
historia da conciencia loitadora do noso pobo pola súa identi-
dade colectiva —e ese combate identitario expresa unha activa 
vontade de ser—. De xeito que se conxugan, na nosa realidade 
sociohistórica, a combinación de fenómenos que define a exis-
tencia dunha nación como realidade obxectiva —xeonómicos, 
socioeconómicos, lingüísticos, antropolóxicos, socioculturais— 
coa vontade colectiva de ser manifestada na conciencia social 
—o que as teorías organicistas enunciaran sinteticamente na 
expresión “Volkgeist”, o espírito do pobo, que tantas resonan-
cias ten na literatura do nacionalismo galego das Irmandades e 
da Xeración Nós—. Que vén ser o que un pensador tan pouco 
sospeitoso de chovinismo ou nostalxia reaccionaria coma Jürgen 
Habermas denomina, respectivamente, “nación nacida” e “na-
ción querida”. 

Hai pobos que constitúen nacións en canto realidades 
obxectivas, mais son, ou semellan ser, realidades inertes: non 
dan síntomas de estaren vivos, de quereren ser e existir como 
nacións. Outros parecen moribundos, extenuados ou inanes. 
Engels aplicara ese diagnóstico aos países danubianos do Im-
perio austro-húngaro a fins do século XIX —e moi axiña a his-
toria demostrou que se trabucara—. E outros reactívanse nun 
intre dado, saen dun letargo real ou aparente —“espertan do seu 
sono”, diría Pondal—. Non hai tanto que Noruega e Islandia 
formaban parte do reino de Dinamarca —e Noruega tiña, e 
ten, un idioma menos diferente do danés do que poida selo o 
galego do portugués, ou o flamenco belga do holandés—. Todo 
isto é sabido e ben sabido —mais, como os adversarios cipaios 

billada na cuestión do status político que deba corresponderlle a 
Galiza —para si, no marco estatal e na urdime europea—. Mais 
cómpre asemade engaiolar: eis a meiguice da arte musical —se o 
compositor acerta a creala, claro é. 

De xeito que, se mo permitides, tentarei debullar amodiño a 
mazaroca do estatuto en catro eixos temáticos, que se ordenan 
nas coordenadas de catro dimensións avaliativas do problema 
—clave, rexistro, tonalidade e timbre—. Transportado a linguaxe 
prosaica: 1. Cal é a identidade sociopolítica da Galiza, e cal a 
fórmula correcta para o seu artellamento nun Estado español 
composto? 2. Para que valeu e para que non o Estatuto de 1981, 
e mais por que? 3. Cales son os temas cardinais a resolver nun 
novo estatuto, e cales as pezas vertebrais desa nova carta funda-
mental do pobo galego. 4. Como cómpre trasladar á instancia 
político-institucional supra-galega o necesario avance cualitativo 
no autogoberno da Galiza, dado o actual contexto de reforma 
constitucional.

Encetarei a mazaroca pola cuestión clave: a natureza da nosa 
identidade sociopolítica. Poñámolo ben clariño: no contexto da 
nosa historia, e se empregamos con rigor as categorías concep-
tuais das ciencias sociais, negar a estas alturas a identidade na-
cional da Galiza constitúe unha paifocada equivalente, na física, 
a negar ou cuestionarlle a Einstein a teoría da relatividade, ou a 
Max Planck o descubrimento dos “quanta”.

O vocábulo “nación” emprégase adoito na linguaxe común. 
Mais o termo “nación” pertence ao eido da metalinguaxe cientí-
fica e, como significante, encerra un concepto elaborado no eido 
das ciencias sociais e da teoría do Estado. Por tanto, empregalo 
no debate ideolóxico-político como quen está de palique nunha 
tasca, descoñecendo ou facendo caso omiso dos resultados de 
todo un proceso intelectual colectivo de elaboración desa cate-
goría conceptual, constitúe unha exibición de desprezo á cultura 
que descualifica a quen o faga, non como individuo, senón como 
interlocutor solvente nunha controversia política.





vidade en lexislación civil e mercantil, e até “bater moeda propia” 
—¿que “región” reclamou nunca semellantes atributos de sobera-
nía política?—. E o mesmo Brañas, no texto do primeiro himno 
galego —pois escribiuno el—, invocaba para Galiza a loita irlan-
desa pola independencia: “Érguete e anda! como en Irlanda!” Tal 
coma Murguía invocaba a Palacky, o líder nacionalista da Bohe-
mia. Insólito “rexionalismo” ese: xa o quixera eu ver profesado 
polos conservadores populistas galegos de hoxe en día.

Ese proceso histórico de madurecemento da conciencia iden-
titaria escacha en salseiro de escuma branca coas Irmandades da 
Fala, como as vagas do mar bergantiñán de Pondal e Abente no 
Roncudo e Touriñán. Comeza o apoxeo do pensamento nacio-
nalista madurecido, a teorización ben trabada, a pedagoxía social, 
o arraizamento na conciencia do común, as fórmulas de artella-
mento político acaído nun Estado composto. Galiza vai alancar 
na andaina da súa autodeterminación: un pobo que medra en 
conciencia dos seus dereitos soberanos, un común en comba-
te democrático pola súa emancipación social e nacional —até a 
traxedia do trinta e seis z
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da nación galega semellan non sabelo ou fanse os xordos, habe-
rá que repetilo máis forte cada vez.

Ora, cando un pobo carece de Estado propio, mais é unha 
realidade nacional, e o sabe, e quere ser nación —“nación queri-
da”— enceta un proceso de autodeterminación, queiran ou non 
recoñecerlle o dereito a facelo. Porque a autodeterminación é un 
proceso, non un acto puntual. E dáse á marxe de que estea ou 
non establecida como dereito. Cando Hungría se independizou 
do imperio austríaco, o dereito de autodeterminación non estaba 
recoñecido —en rigor, nin tan sequera estaba definido—. Pois 
ben, Galiza comezou a súa autodeterminación de xeito explícito 
con Antolín Faraldo e a revolución de 1846, a dos mártires de 
Carral, hai nada menos que cento sesenta anos —e sete dece-
nios antes de que a corrente de conciencia social identitaria se 
autodenominase “nacionalista” de xeito literal e explícito, coas 
Irmandades da Fala en 1916.

Faraldo e os demais “Precursores” eran nacionalistas, e Ro-
salía, Pondal, Curros e Murguía —e Alfredo Brañas, si—. ¿Que 
importa que na expresión política non adoitasen empregar ese 
adxectivo? A súa concepción da Galiza cadra exactamente coa 
dunha nación, e a formulación dos seus dereitos políticos colec-
tivos co exercicio da soberanía política do pobo galego —sobera-
nía nacional—. E combatían por ese exercicio. Castelao explícao 
coa súa concisa mestría didáctica: “Cando dicimos ‘a nosa Terra’ 
queremos dicir ‘a nosa Nación’. A Terra é a Matria”. Os conti-
dos ideatorios son o que importa para sabermos se concibían e 
defendían a Galiza como nación —e niso non hai dúbidas—. 
Faraldo dicía que Galiza era “unha colonia da Corte” —cen anos 
antes da emancipación da “Alxeria francesa”—. Rosalía escribía 
que “a miña Terra n’é miña” —Castelao poñeríao en plural no 
pé da súa famosísima estampa: “A nosa Terra non é nosa, rapa-
ces!”—. Pondal chamábaa “nazón de Breogán”. En 1892, Brañas, 
o “regionalista”, perante o claustro universitario compostelán, 
reclamaba para Galiza ter “institutos armados propios”, exclusi-





Nesa procura dunha fórmula de Estado para Galiza, os das 
Irmandades madrugan: apenas dous anos despois de constituídas 
as primeiras delas —as da Coruña e Santiago— convócase xa 
a “I Asambleia Nazonalista”. Celébrase en Lugo, en novembro 
de 1918. No interin deses intensos dous anos, produciuse unha 
catálise que decantou nidiamente as posicións ideolóxicas a fa-
vor do emerxente nacionalismo esplícito: “o salto que implicaba 
asumir que Galicia era unha nación e España só un Estado plu-
rinacional” —en palabras do profesor Beramendi—. Hainos que 
fican confinados no rexionalismo. Outros —como Lugrís, Banet 
e os Carré— actuarán de ponte a prol dos novos. E nestes, a 
maioría serán demócratas republicanos —os Villar Ponte, Peña 
Novo, Viqueira, Porteiro Garea, Blanco Torres, Xaime Quinta-
nilla— e a minoría socialcatólicos de orixe ou tendencia tradicio-
nalista —Losada Diéguez, Vicente Risco—. Mais, na Asemblea 
de Lugo, “as diferencias entre esquerda e dereita [...] fican apar-
cadas en nome dunha unidade imprescindible para a consolida-
ción do movemento” —aínda que prepondera a liña progresista, 
nun “proxecto moi avanzado para o seu momento”—: igualdade 
de dereitos para a muller, incluído o de voto; democracia repre-
sentativa con sistema proporcional; supresión das Deputacións; 
erradicación do caciquismo para que “a vontade do pobo poida 
manifestarse con toda liberdade”.

A Asemblea de Lugo formula unha proposta “constituínte” 
dun Estado plurinacional cun deseño federal-confederal. En 
efecto, postula unha “Federación da Ibéria” e, “dentro desta fede-
ración, igualdade de relacións con Portugal” —insistindo en “che-
gar á federación” con el—. Nese deseño, Galiza sería un Estado 
federado, con “autonomía integral” cara a dentro e, cara a fóra, 
representación directa na comunidade internacional: a Asemblea 
propugna o “ingreso das nacionalidades da Iberia na Liga das 
Nazóns”.

A institución titular do “Poder Galego” sería un Parlamen-
to “elixido por sufraxio universal” e que, á sua vez, investiría de 

Galiza na formulación

das Irmandades

Xosé	Manuel	Beiras

Dende 1916, coas Irmandades da Fala, a cachoeira da con-
ciencia de identidade nacional do pobo galego manifésta-
se nun pensamento e nunha práctica social que decorren 

por dous regos primordiais que funcionan como vasos comunicantes. 
Un deles é canle dunha angueira descolonizadora: social, ideolóxica, 
cultural e idiomática. No outro promóvense fórmulas de autoor-
ganización política, dende a constitución de partidos nacionalistas 
—que confluirán en 1931 no Partido Galeguista— até o deseño dun 
aparello de Estado integrado por institucións que teñen como fonte 
de poder a soberanía nacional do pobo galego. Ou sexa: trátase de 
conquerir para Galiza un status político de nación. O xeito de for-
mulalo non vai ser secesionista: o nacionalismo do entón adoita falar 
de “independencia nacional”, mais non propugna un Estado galego 
independente, senón articulado nun Estado plurinacional —espa-
ñol ou peninsular, é dicir, neste caso, abranguendo Portugal—. Este 
enfoque vai suscitar unha dialéctica antre propostas galegas e répli-
cas españolas —e só a intransixencia integrista celtíbera provocará 
reaccións independentistas nese período—. Porque esa asimetría de 
actitudes entre o nacionalismo galego e o chovinismo español vai ser 
unha constante, dende aquela até os nosos días.





feitos por Brañas da “balanza fiscal” galega que revelaran que 
Galiza pagaba ao Estado máis do que recibía e desfixeran a fala-
cia publicitaria da filantrópica axuda española ao miserento pobo 
galego. E en todo caso, aqueles nacionalistas sabían moi ben o 
que significaba ter nas mans as alavancas da política tributaria 
para o desenvolvemento do país e o benestar dos máis humildes 
—do común popular.

Pero vexamos algunha outra mostra significativa de eidos de 
poder exclusivo. O réxime bancario —“pola función social que 
hoxe teñen os bancos”(!)— e mais o “Creto agrícola”. Lexislación 
social —agás problemas comúns— “ás diversas nazóns da Ibe-
ria”. Ferrocarrís: a súa construción e administración —a lexisla-
ción confíase ao poder central, previa “a súa nacionalización”—. 
Portos francos. Policía: “as forzas precisas para a orde interna de 
Galiza”. Idioma cooficial, e obrigatorio nas leis e a administra-
ción. Ensino: “a potestade docente do Estado actual pasará entei-
ra ao Poder Galego”. Administración pública: “tódalas funcións 
administrativas” —cunha reforma a fondo da administración lo-
cal, con supresión das Deputacións provinciais, estabelecemento 
da autonomía municipal, distinción entre concellos urbanos e 
rurais, e restruturación destes sobre a base das parroquias con 
personalidade xurídica recoñecida e formación das súas corpora-
cións municipais a partir das xuntas parroquiais.

Ademais desa estruturación do poder político galego e da súa 
incardinación nun Estado federal-confederal Ibérico, o manifesto 
da Asemblea de Lugo tracexa eixos de política de goberno en tres 
ordes temáticas: xurídicas, socioeconómicas e artístico-culturais. 
O salto histórico progresista que implican faise máis ostensíbel 
nalgúns dos obxectivos sinalados. Así, por caso: inembargabili-
dade das terras que traballen os proprios labregos —“conside-
raranse instrumentos de traballo” a tal efecto—; igualdade de 
dereitos da muller casada, “polo menos no caso de emigración do 
marido” —ademais do dereito a voto, cando aínda non o tiñan 
en Europa; dereito dos labregos arrendatarios ás plusvalías das 

“Poder executivo” a unha “xunta Gobernadora”. É reveladora a 
atribución de eidos de exercicio do “Poder Galego”, tanto lexisla-
tivo coma executivo, na “reforma da Constitución” que propugna 
a Asemblea. Primeiro, porque se trata de poderes dimanados da 
soberanía popular, e non de simples “competencias” —máis pro-
pias dos entes administrativos ca das institucións políticas—. De 
xeito que o enfoque é o máis correcto en teoría do Estado para un 
proceso constituínte: a articulación de diferentes fontes de poder 
soberano nun Estado plurinacional, no canto de “organización 
territorial”, como reza o Título VIII da actual constitución espa-
ñola. Segundo porque, ademais de enumerar eidos de actuación 
que en todo caso —e “polo menos”— lle corresponderían ao Po-
der Galego, atribúenselle todos aqueles que a constitución “non 
garde para o Poder Central”: dado que a fonte do poder é o pobo 
galego, a falta de atribución explícita xoga a favor das institucións 
de autogoberno galegas —poder federado— e non das centrais 
—poder federal—. Terceiro, porque o repertorio de eidos de po-
testade expresamente atribuídos como mínimo ao Poder Galego 
sobarda notoriamente o do actual Estatuto de Galiza. É máis: 
algunhas desas potestades veñen de serlle negadas a Catalunya 
aínda hoxe no Estatut rebaixado polas Cortes.

Reparade nalgunhas mostras. Primeira de todas: correspon-
dería ao Poder Galego o “réxime tributario, sen intervención do 
Poder Central, ao que somentes pagará o Autónomo a canti-
dade que se fixe nos concertos económicos”. Non, non estades 
a ler mal: é transcrición literal, e sen erros. Hai nove decenios, 
os nacionalistas das Irmandades non temían que “a probe Gali-
za” non dese arrecadado ingresos tributarios abondo para acadar 
a famosa “suficiencia” das finanzas públicas propias. E na mesa 
presidencial da Asemblea, encabezada polo católico conservador 
Losada Diéguez, figuraba Lois Peña Novo, solvente especialista 
en economía monetaria e financeira como resulta patente nos es-
tudos de Manolo Roca Cendán sobre ese egrexio vilalbés. Mais 
non esquezamos que, daquela, aínda estaban recentes os cálculos 





fincas debidas “aos melloramentos producidos polo seu traballo”; 
“substantividade do Dereito foral galego”; “a publicación das leis 
farase no idioma galego”; a última instancia dos recursos peran-
te Tribunais de Xustiza rematará “en Galiza, e sempre realizada 
por funcionarios galegos”; “repoboación forestal forzosa” —e “se 
os particulares non a fan, a faría o Poder galego” gravando logo 
sobre a riqueza creada—; urxente resolución do problema “dos 
gravames sobor da terra”.

Pode chamarvos a atención a relevancia sobranceira das liñas 
programáticas deseñadas para os problemas da condición labrega 
e do mundo rural. Pois ben: contextualicemos. Corre o ano 1918. 
No censo de 1910, a poboación activa no sector primario da eco-
nomía galega, o agrario máis o mariñeiro, ascende ao 84 por cento 
do total. Só o 7 por cento traballa no secundario —industria—  
e só o 9 por cento no terciario —servizos—. Resulta evidente 
onde están os problemas sobranceiros en termos de maioría social 
e de estrutura das clases traballadoras galegas. Os nacionalistas 
das Irmandades deseñan un modelo de Estado galego co poder 
acaído para resolver a cuestión nacional común ao conxunto dos 
cidadáns: o baseado no exercicio da soberanía política do pobo 
galego, artellada federalmente nun Estado plurinacional. Logo, 
para os eixos primordiais dunha política de goberno, estabelecen 
prioridades conforme á gravidade e á dimensión social dos pro-
blemas do común traballador galego.

Van alá noventa anos. Onde está un aparello de Estado ga-
lego comparábel ao deseñado pola Asemblea de Lugo? Cal foi 
a réplica, ou a contraproposta, española a ese deseño? Non a 
houbo daquela. Ou si, tacitamente: aos poucos anos instaurábase 
en España a ditadura de Primo de Rivera. O esperpento xa non 
era só un xénero literario creado por Valle-Inclán z
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Cando as 
palabras viven
entregadas 
a un soño





Vinte entrar cos teus números no muro da negrume,
contra a dureza longa na que treme a pobreza,
contra o poder obsceno das fábricas de cinza
sobre os ollos do mundo,
contra a máquina escura que só trae a ruína,
contra a besta que volve e que nunca se foi.

Eu vinte entrar na loita como un vento mareiro,
a fundar unha estrela no centro da intemperie,
e sabías o curso cumprido das correntes, 
o fondal que nos leva pola paixón aberta
a navegar na altura, 
no ancho mar, máis alá,
a nave ben prevista, ben fixado o vieiro,
e unha bandeira libre sinalando o destino.

Cando as palabras viven entregadas a un soño
e o pensamento eleva o signo da esperanza,
ti inauguras os campos libertarios e lúcidos,
as prazas que se enchen coa voz ilimitada,
o cerne da tenrura e da fidelidade.
Porque estás cos de abaixo, co pobo maltratado,
coa dor que non se expresa, coa xente do común.
E de repente medra esa nación no sangue,
a iluminada brisa que anuncia a primavera,
o tempo que é chegado para ficar en nós.

Beiras

Miguel	Anxo	Fernán	Vello

Vinte entrar nos espellos do tempo
con esa arte das raíces que escriben
para que brille a terra.
E traías aceso o idioma dos nosos mortos
como brasa de amor
contra a sombra.

Vinte entrar na casa do que fomos
para que a patria humilde
nos ardese na fronte,
e o teu oficio tiña a fonda transparencia
dun antigo designio,
a flor da liberdade.

Vinte entrar na materia incesante dos días
para esculcar nas tramas que nos rouban o alento
e soubeches trazar un camiño entre a néboa,
a medición exacta, superación do límite,
o horizonte que entrega un corazón de luz
para invadir o abrente.





Eu vinte entrar na música fraterna dos que pensan
na construción máis xusta e na razón en marcha,
ti, que traes esa estrela como un xesto final,
e no mar pola orela as estremas que abren
o paso comunal, 
ribeira liberada, marxe, canto, beiral,
ribanceira anceiada, linde, bordo, cairel,
outro cantar da terra e as praias, ribamar,
banda vermella a se tecer ardente 
por Laíño, por Lestrove,
entre Ortegal e o Miño,
entre o Courel e nós,
Beiras. 

Fragmento dun retrato
de X. M. Beiras realizado por Aurichu 
Pereira




Os avós, Hixinio e Carmen, e os pais, 
Manuel e Herminia, con Xosé Manuel 
Beiras en 1936, ano do seu nacemento

Herminia Torrado e Manuel Beiras, con 
Xosé Manuel no Carballiño, en 1937





Co mestre Xesús Pereira e os seus compañeiros de aula en 1946. Beiras, de pé, segundo pola esquerda





As familias Beiras e Torrado, nunha 
excursión ao Monte Santa Trega 
en setembro de 1949. O seu tío, 

Antón Beiras, é o que ten a cámara 
fotográfica. Figura sobranceira da 

oftalmoloxía, mesmo con proxección 
internacional, a súa personalidade e o 

seu pensamento de esquerdas marcaron 
fortemente o mozo Beiras. A Antón 

Beiras (tío Tucho) vai dedicado 
O atraso económico de Galicia (1972)

En 1946, sentado ao piano, unha das súas 
grandes querenzas











En 1957 licénciase en Dereito na Universidade de Santiago de Compostela



pe de foto



No verán de 1959, cos seus irmáns Xelo, Alexandre, Xosé, Xulio, Teresa e Carmen. Tamén a súa nai Herminia, un curmán e outros familiares





En Madrid, en 1959, preto da Porta dos Franceses, na rodaxe dunha curtametraxe de Alexandre Cribeiro para a Escola de 
Cinematografía. De esquerda a dereita, X. L. Méndez Ferrín, Herminio Barreiro, Reimundo Patiño e X. M. Beiras









Xosé Manuel Beiras, Isabel López, 
Herminia Torrado, Ramón Otero Pedrayo e 

Fita Bustamante, esposa de Otero Pedrayo

Na praia de Coruxo, mediados os anos 60, 
con Isabel López, Ramón Piñeiro, Evelina 
Herbella, Francisco Fernández del Riego e 

dúas amigas

En Monterreal, Baiona, con Francisco 
Fernández del Riego, ca. 1970









En 1967, co seu fillo Ricardo

Bautizo de Daniel Beiras na capela de Salomé 
(Compostela, 1970). De esquerda a dereita: 
Elena Tormo, Marián (madriña e esposa de 
Xosé Luís Franco Grande), Teresa García-
-Sabell, con Daniel no colo, Andrés Torres 
Queiruga (oficiante) e Xosé Manuel Beiras







No I Congreso de Dereito Galego, 
A Coruña, 1972. De esquerda a dereita 

García Caridad, X. M. Beiras, 
R. Carballal e Antonio Fernández 

Co seu fillo Ricardo, na galería 
de Xelmírez 15, 3º, 1976





Nun mitin do Partido Socialista Galego, na Coruña, nas eleccións xerais de 1977





En 1982 con Avilés de Taramancos, en Ornanda, Portosín

Con Aurichu Pereira na casa do Preguntoiro, en Santiago de 
Compostela





Co seu fillo Ricardo nunha viaxe a Escocia en 1982





Con X. L. Méndez Ferrín e Safa, 
delegado da OLP, nun acto en defensa de 

Palestina en 1982

Acto de toma de posesión como decano 
da Facultade de Ciencias Económicas da 

Universidade de Santiago de Compostela, 
en marzo de 1982. No centro da foto,

 o reitor Suárez Núñez







O 25 de xuño de 1984, na Ferradura de Santiago de Compostela





Nun mitin do BNG na campaña das eleccións autonómicas de 1985





Foto da familia Beiras na festa de san Manuel, 1 de xaneiro de 1986. No centro da foto, o patriarca Manuel Beiras García e a súa 
dona Mina Torrado 





Nun acto da campaña das eleccións xerais de 1986



pe de foto



Ante a pintada despectiva do Exército Guerrilheiro do Povo Galego Ceive, diante do portal da súa casa, no Preguntoiro, respondendo á condena 
pública que Beiras realizou dos actos violentos. Di textualmente “Beiras: a todo porco chegalle o seu San Martinho. Traidor”. 1988







Con Aurichu en París, 
en 1988



pe de foto



Arsenio Paz, Manolo Buciños, Xosé Luís de Dios, Quique Ortiz e X. M. Beiras en Ribela, á beira do Miño, ca. 1990







Co seu pai, Manuel Beiras 
García, en 1990







Nunha manifestación contra a primeira Guerra do Golfo. Santiago de Compostela, 1991





Con José Luis Sampedro e outros amigos, no Val do Lor en 1993. Sampedro formou parte do tribunal de 
oposicións de Beiras en 1970





Con Jorge Amado en Salvador de Bahía, 
en 1995

Con Xabier Arzalluz e Jordi Pujol no Palau 
Sant Jordi, Barcelona





Na casa de Brión en 1995. De esquerda a dereita: Carolina Díaz, Elizabeth Taylor, María Ripoll, Ricardo 
Beiras, Xosé Manuel Beiras, Xosé Díaz, Alfonso Paz-Andrade, Viqui Sarasquete, Adriana González e Camilo 
Díaz, de costas 







Co pintor Antonio Saura, nunha exposición no Auditorio de Galicia, en Santiago de Compostela en abril de 1997





Con fotógrafo Xoán Soler, autor da fotografía que figura na cuberta deste libro, en 1998
Fotografía de Xurxo Lobato 





Con Xabier Arzalluz e Pere Esteve, en 1998, 
na formación de Galeuscat





Con Xosé María Álvarez Cáccamo na Casa da Cultura de Vilaboa, xuño de 2000

Na casa da Reboraina de Aguiar, con Ramón Chao, Manu Chao e Margarita Ledo. 2000





Con José Saramago e Ignacio Ramonet, na Coruña en 2001





Con Eduardo Galeano no Padroado da Cultura Galega de Montevideo, agosto de 2001





No II Foro Social Mundial de Porto Alegre, en 2002, con Manuel Vázquez Montalbán, José Vidal Beneyto e Ignacio Ramonet, entre outros





Na casa de Brión, co seu neto Mateo Beiras Díaz e o seu fillo Daniel





Co escultor Silverio Rivas no Campus Universitario de Vigo, 2002





Con Leopoldo Nóvoa na Reboraina de Aguiar (Brión), 2002



pe de foto



Con Isaac Díaz Pardo no verán de 2003





Con Adolfo Pérez Esquivel e o alcalde de 
Poio, Nito Sobral, en 2004

Con Manolo Caamaño na Estrada, nos 
premios San Martiño, 2005





Asinando exemplares na Feira do Libro da Coruña, con Pancho Pillado e Miguel Anxo Fernán Vello, autores e editores dos libros de conversas 
Fotografía de Cecilia Díaz González





Camilo Nogueira, Paz Facal, Eduardo Galeano, José Saramago e outras amigas, con Aurichu e Beiras. Porto Alegre, 2005





Co seu neto maior, Mateo Beiras, 
e o gato Fusco, no xardín da casa 

da Reboraina de Aguiar





Aurichu con Daniel e Carolina Díaz, Ricardo e Ana Miranda e os netos: Mateo, Xulia e Rosalía, na súa casa de Brión, 2006





Na lección inaugural
 do curso universitario 2006

Fotografía Lalo





Manifestación do 25 de xullo de 2007. En primeiro plano: Aurichu Pereira, X. M. Beiras, Ánxel Beiras, Flor Maceiras, Daniel Beiras e Lino Braxe 
Fotografía de Xurxo Lobato 







Enerxía Beiras

Xosé	María	Álvarez	Cáccamo

No espazo ideolóxico de Galiza habita unha fonte de 
enerxía que chamamos Beiras. É unha vibración 
inesgotábel, renovada en sucesión de estouros en 

cadea de respostas urxentes, de preguntas inadiábeis, incisivo 
aguillón a chantar na raíz de nós, de nós os de aquí e tamén 
de nós-outros, veciños e veciñas da nación do mundo. Ener-
xía natural, non metamorfoseada por intereses de rendemento 
competitivo no concurso cuadrienial das urnas. Enerxía visce-
ral, orixinada no núcleo incandescente da razón ética, no eixo 
celular arredor do que se foi conformando o código do pensa-
mento e da acción de Xosé Manuel Beiras Torrado. 

Maniféstase esta forza xeolóxica a través dun macrotexto 
versátil, oceánica maré enchente do discurso en fuga de tra-
dición barroca, oteriana, temperada en pausas de maino salón 
fluvial. Na gramática da fala oral de Beiras espellan paradig-
mas sinfónicos. O orador ígneo, mentres medra en labaradas 
de paixón comunicante, escoita o recado dunha partitura laten-
te, labrada en figuras de engaiolante contraste rítmico. Cando 
semella que o lume volcánico da palabra vai devorar o corpo 
unánime dos destinatarios, a inflexión súbita dun golpe de 
auga instaura unha lámina de silencio e acougo. O motor dis-
cursivo de Beiras comeza a latexar en diástole parentética. É o 

momento da manifestación do sentido en grao cero, intre sutil 
da recolleita do fío da madeixa. 

Mais, alén do parentesco que a enerxía comunicante de 
Xosé Manuel Beiras contraeu coas fórmulas da tradición ba-
rroca, a complexa xeometría da súa arte oratoria asenta nos 
alicerces mesmos da súa concepción do mundo, o intrincado 
labirinto que non consente ser reducido a perfil inocuo de polí-
gono regular. O idiolecto de Beiras, o que organiza as cláusulas 
da fala oral e o que dirixe o sistema da súa escrita ensaística, 
responde á demanda dunha pulsión inquisitiva de fonda e in-
satisfeita procura, cuxo horizonte fica tan lonxe da metafísica 
da saudade como do pragmatismo acomodaticio das políti cas 
de xestión inmediata. A súa é visión de densa intelixencia, a 
través da que se expresa a perspectiva do presente en confli-
to e algunhas vías de luz para o futuro de Galiza, en diálogo 
natural e inevitábel cos rumbos da humanidade. Son rutas da 
esquerda en estado de reformulación periódica, a esquerda que 
outorga sentido ao pensamento nacionalista. Por causa das 
devanditas claves de intelixencia profunda e non dogmática, 
a enerxía oceánica e fluvial do pensador e líder nacionalista 
Xosé Manuel Beiras Torrado produce efectos que, en palabras 
de Francisco Pillado e Miguel Anxo Fernán Vello, “suscitan 
o lóxico rexeitamento por parte de sectores nada proclives a 
facer uso da sensibilidade e da intelixencia como vehículos de 
creación ideolóxica e política”.

Enerxía natural e renovábel, a de Beiras é tamén unha 
forza non contaminante, aínda que si contaxiosa. Non pro-
duce lixo de visguenta morfoloxía senón que convoca, segue 
a convocar, o entusiasmo de moitos, próximos á súa esfera de 
liderado ou máis afastados do centro dese círculo de dilatado 
diámetro. A erupción —varias veces inesperada— do volcán 
Beiras desa couga tamén os habitantes do territorio do equili-
brio, aqueles que non aturan cambios de ritmo ou desaxustes 
na cuadrícula do costume asentado, mudanzas de rumbo na 





liña da inercia tranquila. Os cadoiros do seu curso xuvenil, o de 
sempre, baten na ribeira dos adversarios con táctica erosiva 
de discutido rendemento inmediato, con estratexia de longo 
alcance e razón substancial. A onda da maré enchente en as-
censo emotivo de mar interior toca na pel das xentes que pro-
curan a súa proximidade, mesmo desde a banda antípoda das 
crenzas políticas. Abraia comprobar a vibración da simpatía de 
Xosé Manuel en ósmose popular. Eu sentín na súa compaña os 
efectos sorprendentes dun manancial de enerxía en balbordo 
imparábel.

No espazo ideolóxico de Galiza habita unha fonte de ener-
xía que chamamos Beiras. É motor de enerxía limpa, natural 

e renovábel. Alternativa. Fronte ao desarmamento ideolóxico 
da esquerda institucional, fronte ao rearmamento monopolís-
tico do pensamento reaccionario e do capitalismo depredador 
que nos esmaga con fórmulas propagandísticas, económicas e 
militares de acción fascista, Beiras pronuncia a súa confianza 
na forza do nacionalismo emancipador en diálogo coa voz dun 
novo suxeito histórico plural e internacional. E nós, moitos de 
entre nós, apostamos por esas certezas da vontade colectiva que 
o intelectual imprescindíbel, o líder referencial para unha par-
te importante da miña xeración, Xosé Manuel Beiras Torrado, 
soubo integrar no seu pensamento e transmitir en labor e pala-
bra de enerxía alternativa z 





cronoloxía





1936
Nace en Santiago de Compostela o 7 de abril.

1957
Licénciase en Dereito na Universidade de Santiago de 

Compostela.
Trasládase a París onde realiza estudos de Dereito, 

Ciencias Económicas e Lingua e Literatura Francesa 
na Universidade da Sorbonne (cursos 1957-1958
e 1959-1960).

1960
Traballa como Profesor Axudante de Economía Política 

co profesor Prados Arrarte, na Facultade de Dereito da 
Universidade de Madrid (1960-1963).

1963
Inicia a súa actividade política coa súa participación 

na fundación do Partido Socialsta Galego (PSG) na 
clandestinidade.

Subdirector da Revista de Economía de Galicia, da Editorial 
Galaxia (1963-1968).

1964
Estuda na London School of Economics (1964-1965).
Casa con Teresa García-Sabell Tormo.

1965
Le a súa tese de doutoramento na Universidade de Sevilla, pola 

que recibe o Premio Extraordinario de Doutoramento.
Encárgase da Cátedra de Economía Política na Facultade de 

Dereito da Universidade de Santiago de Compostela 
(1965-1966).

Nace o seu fillo Ricardo.





1971
Participa como relator no documento definitivo dos 

Principios Ideolóxicos e Programáticos do PSG, e
é nomeado secretario xeral (1971-1977).

1972
É nomeado decano en funcións da Facultade de Ciencias 

Económicas. Durante as loitas obreiras do primeiro 
semestre de 1972, impide a entrada da policía na 
facultade e intercede polos estudantes detidos.

Publica O atraso economíco de Galicia (Vigo: Galaxia), 
reeditado con anotacións en 1995 e 1997.

1976
Participa como relator, polo PSG, na elaboración dos 

documentos fundacionais da Federación de Partidos 
Socialistas del Estado Español (FPS).

Coautor de A Galicia rural na encrucillada (Vigo: Galaxia).
Participa na creación do Sindicato Obreiro Galego.

1977
Preséntase como cabeza de lista do PSG, pola provincia 

da Coruña, nas primeiras eleccións xerais.
Dirixe unha investigación en equipo sobre “O proceso de 

modernización da agricultura galega”, patrocinado pola 
Fundación Barrié e coa colaboración da Universidade 
de Montpellier.

É elixido académico de número da Real Academia Galega. 
Presentará o seu discurso (“De Brañas a Bóveda: 
economía galega e pensamento político”) en 1984, que 
non chegará a ler. Renuncia ao seu escano en 1985.

1966
Recibe o premio de investigación Casa de Galicia de Nova 

York, polo estudo El problema del desarrollo en la Galicia 
rural, que publica en 1967.

1967
Traduce para o galego as Catro cartas a un amigo alemán, de 

A. Camus, publicado no número 15 de Grial, primeira 
tradución a unha lingua peninsular desta obra.

Traduce para o galego, xunto con X. L. Franco Grande, a 
obra de Anouilh, Antígona, publicada no número 17 de 
Grial.

1968
Encárgase da Cátedra de Estrutura e Institucións 

Económicas e Empresariais na Facultade de
Ciencias Económicas da Universidade de Santiago 
de Compostela.

1969
Traduce para o galego Non haberá guerra de Troia, 

de J. Girandoux, publicado no número 23 de Grial.

1970
Publica Estructura y problemas de la población gallega 

(A Coruña: Servicio de Estudios del Banco del
Noroeste), que fora a súa tese de doutoramento.

Gaña en marzo, por oposición, a Cátedra de Estrutura 
Económica na Facultade de Ciencias Económicas 
e Empresariais da Universidade de Santiago de 
Compostela.

Nace o seu fillo Daniel.





1982
Participa na constitución do Bloque Nacionalista Galego 

(BNG), e é elixido membro do Consello Nacional.

1984
É elixido membro do claustro constituínte da 

Universidade de Santiago de Compostela e candidato 
a reitor pola Alternativa da Universidade Galega, co 
apoio dos Comités Abertos da Facultade (CAF), e 
voceiro por esta mesma plataforma, na elaboración dos 
Estatutos da Universidade de Santiago de Compostela.

Publica Por unha Galicia liberada. Ensaios de Economía 
Política (Vigo: Edicións Xerais), reeditado en 2008 por 
Espiral Maior.

1985
Publica Constitución española e nacionalismo galego: unha visión 

socialista (A Coruña: Agrupación Cultural Alexandre 
Boveda).

É elixido deputado polo BNG, formación que lidera no 
Parlamento de Galicia ata 2005.

1987
Publica a tradución de Os xustos, e de Calígula, de A. Camus 

(A Coruña: Cadernos da Escola Dramática Galega).

1988
Publica a tradución de O tempo dun salaio, de Anne Philipe 

(Vigo: Edicións Xerais), primeira tradución desta obra 
a unha lingua peninsular.





2001
Reelixido deputado do Parlamento de Galicia polo BNG.
Participa nas convocatorias do Foro Social Mundial 

(FSM), desde os seus inicios en Porto Alegre.

2003
É elixido Presidente do Consello Nacional do BNG.
Publica A catástrofe do Prestige (Santiago de Compostela: 

Laiovento).

2004
Representa o BNG, xunto con Anxo Quintana, na 

sinatura dun acordo con CIU e EAJ-PNV, do que 
sairía a coalición Galeuscat Pueblos de Europa, para 
presentarse ás elecciones ao Parlamento Europeo.

Publícase A estrela na palabra: novas conversas con Xosé 
Manuel Beiras (Santiago de Compostela: Sotelo 
Blanco), de Miguel Anxo Fernán-Vello e Francisco 
Pillado.

2005
Dimite como presidente do Consello Nacional do BNG e 

renuncia a formar parte das listas electorais do BNG ao 
Parlamento galego

2006
Funda Encontro Irmandiño, grupo integrado no BNG.

2008
Publica Por unha Galiza liberada e novos ensaios en economía 

e política (Culleredo: Espiral Maior).

1989
Publícase A nación incesante. Conversas con Xosé Manuel 

Beiras (Santiago de Compostela: Sotelo Blanco), de 
Miguel Anxo Fernán-Vello e Francisco Pillado.

Reelixido deputado do Parlamento de Galicia polo BNG.

1990
Promove, xunto con Francisco Pillado Maior, Alfonso 

Rivas, Pepe Carreiro, Xesús Couceiro e Manuel 
González Millares, a creación da editorial Laiovento.

1991
Publica Prosas de combate e maldicer (Santiago de 

Compostela: Laiovento).

1993
Reelixido deputado do Parlamento de Galicia polo BNG.

1995
É elixido Portavoz Nacional do BNG na VII Asamblea, 

cargo que ocupa ata 2003.

1996
Publica O estado da nación (Santiago de Compostela: 

Laiovento).

1997
Reelixido deputado do Parlamento de Galicia polo BNG.

1999
Promove a creación da fundación Galiza Sempre, da que é 

o seu presidente.
Publica, xunto con Abel López, A poboación galega no século 

XX (Santiago de Compostela: Laiovento).









Este libro,
XOSÉ MANUEL BEIRAS

COMPROMISO COA TERRA,
rematouse de imprentar
o 28 de xuño de 2009,

día da Festa Literaria de Trasalba.






