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Membros da familia Bóveda, autoridades, ami-

gos e amigas, bo día !

Hoxe, 11 de decembro, asistimos a un encon-

tro coa Historia. Hai 68 anos, os días 5 e 6 de 

decembro de 1931, fundábase en Pontevedra o 

Partido Galeguista. Un ano máis tarde, os días 

17, 18 e 19 de decembro de 1932, celébrase en 

Compostela a Asemblea de Concellos que ha-

bía aprobar o texto do Estatuto de Atonomía de 

Galiza. Un nome, o de Alexandre Bóveda, fica 

unido a estes dous feitos fundadores da cons-

ciencia nacional galega.

Como Secretario de Organización do Partido 

galeguista foi, en palabras de Lois Tobío, “O 

home de acción, o talento organizador, mente 

clara e vontade enérxica que se impuña a to-

dos pola forza da razón dando coerencia e dis-

ciplina ao partido”. En calidade de representan-

te do PG, tivo unha participación determinante 

no proceso de elaboración e aprobación do 

Estatuto, froito persoal do talento e da vontade 

de Alexandre Bóveda. Por iso Castelao diría en 

1942: “Collede un exemplar do Estatuto galego 

-que non ten a súa sinatura- i en cada verba 

dese documento latexa o espíritu e a vontade 

de Bóveda”.

Anos antes, en 1927, producíase o feliz encontro 

de Alexandre Bóveda coa nosa cidade. A partir 

desa data, Pontevedra convertirase no espa-

cio vital e no escenario privilexiado dos seus 

proxectos, dos seus anceios e dos seus soños. 

En Pontevedra únense, para Galiza e para a His-

toria, Castelao e Bóveda. Xuntos participan en 

proxectos sociais, culturais e políticos dunha 

das etapas máis fecundas da historia da cidade: 

DOCUMENTOS

Texto lido polo Alcalde Miguel Anxo Fernández Lores na entrega da 

Medalla de Ouro da Cidade e o nomeamento de Bóveda como Fillo 

Adoptivo de Pontevedra a título póstumo (11/12/1999)

Manifestación do 30 de xullo contra os recortes
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forman parte da Coral Polifónica; colaboran 

no proxecto reformista de Alejandro de la 

Sota, do que xurdirán empresas de longo 

alento vital como o Museo Provincial, a Mi-

sión Biolóxica, sabiamente dirixida por Cruz 

Gallastegui Unamuno, as Pensións Artísticas 

da Deputación -semente dunha extraor-

dinaria xeración de artistas plásticos- ou a 

Caixa de Aforros Provincial, obra persoal dun 

xovencísimo Alexandre Bóveda, que en 1930 

se converte no primeiro director da institu-

ción con tan só 26 anos de idade.

Nese mesmo ano casa con Amalia Álvarez 

Gallego, filla do mestre e escritor Gerando 

Álvarez Limeses. Entre 1930 e 1936, o matri-

monio residirá en Pontevedra e en Poio, vilas 

nas que nacerán os seus cinco fillos.

Entremedias, había padecer un traslado for-

zoso a Cádiz -Castelao foi desterrado a Ba-

daxoz- que durou desde novembro de 1934 

a outubro de 1935, co que o goberno do 

Estado intentou descabezar o galeguismo e 

esfarelar as reivindicacións autonomistas de 

Galiza.

En 1936, Alexandre Bóveda escribíu a páxina 

máis exemplar da historia de Galiza. No mes 

de xullo asume desde o goberno civil a de-

fensa do réxime democrático e dos dereitos 

políticos de Galiza, xunto a un grupo de mili-

tantes republicanos que habían ser como el 

vítimas da represión fascista.

O seu compromiso honesto e sincero, a súa 

entrega xenerosa e desinteresada á causa de 

Galiza, unhas credenciais que hoxe conside-

ramos exemplares, foron as razóns aduci-

das polo tribunal golpista que o xulgou para 

condenalo a morte, sentencia cumprida na 

mañanciña do 17 de agosto despois duns 

días que nos conmoven pola firmeza na de-

fensa do seu ideario e a dignidade con que 

asumíu unha morte tan cruel como inxusta.

As palabras que pronunciou ante o Tribunal 

que o condenou a morte constitúen o máis 

alto exemplo de xenerosidade e amor a Ga-

liza, e por iso é necesario repetilas unha vez 

máis neste acto de memoria e de xustiza: “A 

miña patria natural é Galiza. Ámoa ferven-

temente. Nunca a traizoaría, aínda que me 

concedesen séculos para viver. Se entende o 

Tribunal que por este amor entrañábel a Ga-

liza debe serme aplicada a pena de morte, 

recibireina como un sacrificio máis por ela. 

Fixen canto puiden por Galiza e máis faría se 

puidese. Se non podo, ata me gostaría mo-

rrer pola miña patria”.

Como articife da organización política do 

galeguismo e arquitecto do primeiro proce-

so estatutario da historia de Galiza, Bóveda 

adquiriu na memoria colectiva a condición 

de Pai da Patria. El representa, na súa vida 

e na súa morte, un modelo ético que cum-

pre vivir cada día para facer de Galiza un país 

próspero, unha terra solidaria, unha nación 

xusta.

Por iso, Pontevedra quere hoxe simbolizar 

neste acto de outorgamento, a título póstu-

mo, das máximas distincións do Concello -a 

Medalla de Ouro e o Título de Fillo Adopti-

vo- a inmensa gratitude que sentimos cara a 

súa figura de home bo e xeneroso, e a von-

tade de manter viva, sempre, a súa memoria, 

o seu pensamento e a súa obra, exemplos  

insuperábeis de amor e de laboriosa entrega 

a favor da dignidade, a liberdade e o progre-

so de Galiza.
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Durante toda a etapa republicana, até o seu asasinato, 

Alexandre Bóveda exerceu como secretario de organiza-

ción do Partido Galeguista, agás o ano que foi secretario 

xeral.

Nese papel, Bóveda desenvolveu un labor inxente que o 

converteu, en frase de Castelao, no motor de explosión 

do Partido. Cos datos que temos hoxe en día, sabemos 

que Castelao non andaba desencamiñado.

Bóveda tiña ben claro que debían converter o Partido 

nunha organización de masas, deu o debate no seo das 

asembleas, conseguiu que fosen aceptadas as súas teses 

e fixo que o Partido pasase, en moi pouco tempo, de 700 

a 3000 militantes repartidos por toda Galiza, ademais dos 

grupos da emigración en Madrid, Barcelona e Bos Aires.

Preocupouse tamén organizar a mocidade e a súa man 

está detrás da aparición das Mocidades Galeguistas en 

1932.

Atendeu a comunicación escrita, plástica, dramática, 

etc e tivo moito a ver con A Nosa Terra, sobor de todo, 

na etapa pontevedresa dirixida por Vítor Casas. Bóveda 

atendía á liña editorial, pero tamén e sobre todo ao finan-

ciamento do xornal.

En realidade, o PG era para Bóveda o instrumento co que 

adaptar o ideario nacionalista á  constitución republicá e 

contribuír á autodeterminación do noso pobo.

Esta foi a tarefa política fundamental de Alexandre 

Bóveda, a que lle custou a vida e a que aínda hoxe 

carréxalle o desprezo dos que non queren unha Galiza 

liberada.

El adicou todos os seus esforzos, toda a súa capacidade, 

ao servizo dunha única causa: a da organización do 

nacionalismo.

En Bóveda non hai trampa nen cartón: sabía que a auto-

determinación de Galiza esixía  -e esixe- unha ferramenta 

forte, un partido que organizase ao pobo traballador.

Fíxoo tan ben que daquela tiveron que asasinalo e, hoxe, 

queren deixalo no esquecemento.

Alexandre Bóveda no Partido Galeguista

“Pois por que se ten dito, e con razón, que o 
galeguismo é máis, moito máis, que un par-
tido político. O galeguismo é a plasmación 
dun ideal de Patria. Pero o Partido Galeguista 
nasceu para ser un dos instrumentos do gale-
guismo, o instrumento de orde política, como 
o Seminario [de Estudos Galegos], instrumen-
to cultural, como a Misión Biolóxica, e como 
no futuro terán todo os instrumentos de orde 
económica, social e demais que a realización 
dun ideal tan amplo e complexo precisa.

Somos, pois, máis que un partido político ao 
uso corrente; pero somos soio un aspecto, un 
instrumento de Galeguismo, un tudo il, inda 
que en moitas ocasións teñamos invadida a 
esfera cultural e outras esferas que propia-
mente non nos corresponden, posto que 
como entidade política, exclusivamente como 
partido, a nosa misión é principal ou máis 
aínda, exclusivamente política.

De O deber do galeguismo nos intres actuais, 
discurso pronunciado por Alexandre Bóveda nun 
Consello Executivo do Partido Galeguista en 1933.
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Do mesmo xeito que a historia do pensamento occidental principia cun filosofo que non escri-

biu ningunha obra pero que deu a súa vida polo que pensaba -o caso de Sócrates-, a historia do 

pensamento nacionalista arrinca irremisíbelmente de Bóveda cando consegue que os concep-

tos previos de Risco e Vilar Ponte, de Murguía e Brañas tomen finalmente corpo [...]

Coa súa morte, Bóveda meteu todo o nacionalismo nun compromiso. Un galeguista xa non 

acougará a consciencia no seu dun partido español. De corpo presente nas filas dos dominan-

tes non poderá alegar que a súa alma segue cos dominados porque as balas que atravesaron 

Bóveda demostraron que cando dispararon contra o seu espírito había un organismo físico 

ocupando ese lugar. [...]

Despois de Bóveda un xa non se logra desfacer do corpo, da autoorganización sen renegar do 

galeguismo. Despois de Bóveda o galeguismo só pode ser nacionalismo. Un xa non pode librarse 

da palabra, do Sempre en Galiza [...]

É a teoría nacionalista a que nace por fidelidade a Bóveda, o pensamento nacionalista atopa sus-

tento na súa actitude insubornábel. Hoxe, o nacionalismo permítese edificarse sobre o axioma 

Galiza é unha nación e por tanto ten dereito á súa autodeterminación porque Bóveda sostivo 

esta tese coa súa vida [...] Gracias a Bóveda puido refrutarse a tese racista de Unamuno que 

xulgaba o pobo galego afeminado (partindo naturalmente, dun estereotipo negativo e discrimi-

nador das mulleres) [...]

Co desembarco de Castelao en Arxentina o nacionalismo porteño recupera o pulso, e no pri-

meiro número da reeditada A Nosa Terra chámase á celebración do Día do Mártires na honra 

de Alexandre Bóveda, martir máximo da Patria Galega [...]. Detrás da súa recuperación hai unha 

intencionalidade política: ... todo Bos Aires era unha pura “españolada”, tanto nun bando como 

no outro, e no dos republicáns tiña un soio arcanxo: García Lorca. Algo fixeran os meus álbums 

de guerra e os galegos sabían o marteiro de Galiza e doílles que todo fose Madrid e García 

Lorca, pero non tiñan azos para impoñer os seus sentimentos. Pois ben, nós regaleguizamos as 

nosas entidades desviándoas e diferenciándoas das demais ... expuxemos a historia do Estatuto 

eisaltando a figura de Bóveda, fixemos chorar as xentes galegas nos actos e así logramos que 

os galegos  se sintan o que realmente son (Castelao aos galeguistas do interior o 31 de marzo 

de 1946). Os reproches de Castelao a un Blanco Amor que choraba máis a Lorca que a Bóveda 

ou aos galeguistas do interior que xa non choraban ningún, respondía a un calculado intento 

político de sentar unhas determinadas bases teóricas e éticas nos que a dor cultivada tivera un 

marco nacional, e dentro deste, un chan firme e fértil sobre o agromar o futuro [...] Bóveda ía ao 

gran e con el o nacionalismo deixaba de vender fume para centrarse no material co que están 

construídos os soños.

O nacionalismo de Alexandre Bóveda

Textos tirados de A voltas co concepto de compromiso, de Xoán Carlos Garrido Couceiro 
(TERRA E TEMPO, nº22-23, xaneiro-agosto de 2003)
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A maior parte das propostas económicas de 

Alexandre Bóveda adiantáronse tanto ao seu tem-

po e circunstancias históricas, que temos que afir-

mar con rotundidade que o autor delas figura nun 

lugar destacado entre os expertos económicos e 

fiscais da Europa do seu tempo.

Nos traballos publicados en A NOSA TERRA, Bó-

veda comezou por elaborar unha crítica moi ben 

sustentada do sistema da Facenda e dos impostos 

españois, que demostrou inxustos, irracionais e 

acientíficos.

Para el isto era así, en primeiro lugar, pola prepon-

deracia dos impostos indiretos: deixou ben claro 

que este tipo de imposición é inxusta na orde so-

cial porque non ten en conta a capacidade con-

tributiva de quen os paga e, xa que logo, so serve 

para recadar impostos de xeito discriminatorio 

para as clases máis desfavorecidas.

Asemade estaba convencido de que Galiza esta-

ba discriminada no plano tributario e orzamen-

tario, e adicouse a demostralo. Neste sentido a 

súa  reflexión partíu dun razonamento sinxelo: un 

sistema fiscal que discrimina aos cidadáns máis 

pobres, discrimina tamén en prexuízo dos pobos 

máis pobres, é dicer, en prexuízo do pobo galego, 

sometido ao sistema fiscal  e orzamentario dun 

estado unitario e espoliado ao xeito dunha colo-

nia.

Deuse de conta das dificultades que implica com-

parar Galiza con España polas diferenzas de renda, 

déficit orzamentario, etc, mais mesmo en termos 

de sumas e restas, demostrou a discriminación 

que o país padecía. Foi el quen analisou os datos 

que deron cifras como que o goberno de Madrid 

investía 0’25 pesetas por habitante en Turismo en 

España e 0’02 na Galiza; 5’48 fronte a 0’15 en Agri-

cultura; 34’25 fronte a 7’2 en Obras Públicas; etc.

Así pois, diante dunha situación de inxustiza 

como a que describiu, Alexandre Bóveda foi ab-

solutamente consciente da necesidade de elabo-

rar unha resposta pegada á realidade que fose o 

alicerce para solucionar a situación de expolio do 

país e a súa xente.

Bóveda sabía que non é posíbel a soberanía polí-

tica sen soberanía económica, e que a esta cóm-

prenlle un poder tributario e financeiro que a 

sosteñan. Xa que logo propuxo a creación dunha 

Facenda Galega que non fose unha mera oficina 

da central española, senón que tivese capacidade 

completa para decidir na Galiza.

Por outra banda, proxectou tamén un Banco de 

Galiza que calificou de peza clave da organiza-

ción fiscal e financeira e que debería ser dirixido e 

avalado pola Xunta de Galiza, é dicer, unha Banca 

Pública Galega.

Tal e como el o cencebíu, o Banco de Galiza or-

denaría o crédito mariñeiro, agrícola, industrial e 

mercantil; faríase cargo dos servizos recadatorios; 

desempeñaría a función de Caixa da Administra-

ción Galega e aínda prestaría outros servizos de 

banca pública.

Por fin, Bóveda propuxo tamén unha reforma do 

sistema impositivo español na Galiza que refun-

dise todos os inxustos e antidemocráticos impos-

tos indirectos nun único imposto directo a favor 

da Facenda Galega. Sinxeleza e xustiza fiscal: tres 

cuartos de século despois, aínda non superamos 

os seus plantexamentos.

En resumo, Alexandre Bóveda pensaba en termos 

de soberanía e xustiza social. Puxo preto sobre 

branco o espolio que sufrían Galiza e o seu pobo 

e argallou o xeito de solventalo.

Eis o desafío do seu pensamento non apto para 

seudogaleguistas e autonomistas de salón: que 

ten a perder un pobo espoliado e explotado en 

desvencellarse de quen o coloniza? Nada. Bóveda 

sabíao. E quen o mataron, tamén.

As propostas económicas de Bóveda
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A miña patria natural é Galiza

A miña patria natural é Galiza. Ámoa fervorosamente, 

como pode amar un fillo a súa nai. Xamais a traizoaría, 

aínda que me concedesen séculos de vida. Adóroa até 

alén da miña morte. Se entende o tribunal que por este 

amor entrañábel debe serme aplicada a pena de morte, 

recibireina como un sacrificio máis por ela. Fixen canto 

puiden por Galiza e faría máis se puidese. Se non podo 

até me gustaría morrer pola miña patria. Baixo a súa 

bandeira desexo ser enterrado, se o tribunal, en con-

ciencia, xulga que debo selo. 

E este agarimo –permítaseme a única palabra galega no 

idioma que falei sempre– que lle teño á Terra Sagrada 

na que tiven a sorte de nacer, non me obriga a sentir 

ningún odio a España, á que, por dereito, pertenzo. Só 

combatín os seus erros, e, ás veces, as súas crueldades 

políticas para coa miña Galiza idolatrada. Máis nada. 

Texto tirado do alegato de Alexandre Bóveda no xuízo sumarísimo que o con-

deou a morte. (O tribunal fascista non lle permitiu expresarse en galego)

“
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Nomeamento de Fillo Adoptivo de Pontevedra
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Acta do Pleno de Pontevedra polo que se nomea fillo adoptivo
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Pontevedra

ACTOS CULTURAIS E FESTIVOS

Festas da Peregrina
Continúan as Festas da Peregrina, coa seguinte programación 

Venres 17

13:00 h. Actuación do grupo Os Alegres nas 

rúas e prazas da cidade

19:00 h. Exhibición de Taekwondo na praza 

da Peregrina

19:30 h. Teatro Infantil, coa representación de 

“Pepiña, Maruxiña quere voar” de Barafunda 

animación na praza do Teucro

21:00 h. Concerto do Trío Vaamonde, Lamas 

e Romero + Banda de Música de Pontevedra 

na Praza da Ferraría

22:30 h. Concerto de Kepa Junquera e 

Budiño, na Praza do Concello.

24:00 h. Verbena coas orquestras Atlanta e 

Talismán, na Gran Vía de Montero Ríos

Sábado 18

12:30 h. Cantos de Taberna polas prazas 

do Centro Histórico, con  Maravallada, Os 

Sustos de Couso e Avelaíña

19:00 h. Batalla de Flores (Loureiro Crespo, 

Cobián Areal, Uxío Novoneira e Eduardo 

Pondal)  

21:00 h. Festival Infantil con Os 

Brincabolechas, na praza do Concello

21:00 h. Festival de corais con Polifónica de 

Barro, Voces Amigas, Polifónica do Casino 

do Carballiño, Polifónica O Chpo, Baiona 

La Real e Airiños de Campañó, na praza da 

Ferraría

21:15 h. Cantos de Taberna polas prazas 

do Centro Histórico, con  Maravallada, Os 

Sustos de Couso e Avelaíña

24:00 h. Verbena coas orquestras Escarlata e 

Agarimo, na Gran Vía de Montero Ríos

Domingo 19

12:30 h. Cantos de Taberna polas prazas do 

Centro Histórico, con  Pedra Borneira, Son da 

Vila e Os Muiñeiros do Sarela

19:30 h. Teatro Infantil, coa representación 

de “A rúa das pantasmas” de Barafunda ani-

mación na praza do Teucro

21:00 h. Festival de corais con Polifónica 

A Merced de Chaín, Alameda do Fogar do 

maior, Coro Cantares das Burgas e Coral 

Bella Helenes,, na praza da Ferraría

21:15 h. Cantos de Taberna polas prazas do 

Centro Histórico, con  Pedra Borneira, Son da 

Vila e Os Muiñeiros do Sarela

22:30 h. Concerto do Dúo Dinámico, na 

Praza do Concello.

24:00 h. Verbena coas orquestras Canela e 

Oro Negro, na Gran Vía de Montero Ríos

24:00 h. Fogos de artificio no Peirao das 

Corbaceiras

Festa do Demo
O xoves 23 de agosto ás 12:30 h. e ás 20 h. o demo volverá saír dos arcos de San 

Bartolomeu para percorrer as rúas e prazas do Centro Histórico. Ás 21 h. haberá 

un concerto da Banda de Música de Salcedo na praza José Martí e, ás 21:30 h. no 

Teucro os grupos Alvariza e Os Chichisos amenizarán a Foliada do Demo



Poio

ACTOS CULTURAIS E FESTIVOS

Festa do Mar
Do 23 ao 26 de agosto celébrase en Combarro a XII edición da Festa do Mar, onde podedes gozar 

de música, gastronomía, exposicións e embarcacións tradicionais. Aquí tedes o programa

Xoves 23

13:00 h. Inauguración da Festa do Mar

13:30 h. Actuación do grupo folclórico Escola 

de Música Tradicional de Poio

23:00 h. Concerto de Dover e El Sueño de 

Morfeo, no peirao da Canteira

Venres 24

12:00 h. Apertura da carpa degustación

13:30 h. Actuación de grupo folclórico

 

17:00 h. Concentración de embarcacións 

tradicionais

21:00 h. Apertura do comedor na carpa 

mariñeira

22:30. Armadiña Rock coa participación de   

Lorena Álvarez e a súa banda municipal, 

Leo i Arremecaghona, The grave dolls e 

Never too late

Sábado 25

11:00 h. Navegación libre nas embarcacións 

tradicionais

13:00 h. Apertura da carpa degustación

13:30 h. Actuación grupo de gaitas

14:00 h. Apertura do comedor na carpa 

mariñeira

16:30 h. Regata a remos de embarcacións 

tradicionais.

17:30 h. Regata da Pamplina (embarcacións 

tradicionais a vela)

18:00 h. II concurso de grupos Armadiña 

sons.

21:00 h. Recollida premios

21:30 h. IApertura do comedor na carpa 

mariñeira

23:0 h. Concerto da Orquesta América, no 

peirao da Canteira

Domingo 26

11:30 h. Navegación libre nas embarcacións 

tradicionais

12:00 h. Apertura da carpa degustación

13:30 h. Actuación grupo de gaitas

14:00 h. Apertura do comedor na carpa 

mariñeira

16:30 h. Clausura da concentración de 

embarcacións tradicionais

20:00 h. Actuación do grupo folclórico 

Vides Novas

00:00 h. Clausura da Festa do Mar
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