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Cando o Día das Letras Galegas era só un día

É un feito ben coñecido que o primeiro ano que se celebrou o Día das Le-
tras Galegas –unha conmemoración inventada por Francisco Fernández del 
Riego e a Real Academia Galega en 1963–, a figura escollida para centrar a 
festividade foi Rosalía de Castro. Non foi casualidade, visto que aquel ano se 
celebraba o centenario da publicación de Cantares Gallegos, e precisamente 
decidiuse marcar a data do 17 de maio porque é a que figura na dedicatoria 
desa obra. En 2013 celebramos pois, conxuntamente, o cincuentenario das 
Letras Galegas e o sexquicentenario do libro auroral do Rexurdimento lite-
rario do idioma galego.

Menos coñecido é que o segundo persoeiro elixido para protagonizar o 
Día das Letras Galegas, en 1964, foi Alfonso Daniel Rodríguez Castelao. Se 
a elección da inmortal poeta para inaugurar a festa das nosas letras é indis-
cutible, dificilmente se poderá negar a ideoneidade da figura máis simbóli-
ca da cultura galega do século XX (daquela pouco máis ca mediado) como 
digno continuador da serie. Pero a primeira –mesmo pola relativa distan-
cia cronolóxica– era unha escritora que, previa unha relectura adaptadora, 
podía resultar menos incómoda para o réxime franquista (máis doadamen-
te ‘asumible’ pola cultura dominante na ditadura), e por tanto a súa elección 
por parte da Real Academia Galega non levantaría excesivas suspicacias nos 
gardiáns da ortodoxia franquista. Pola contra, o segundo, un intelectual e 
artista cun perfil político indisimulable, integralmente identificado coa de-
fensa da democracia republicana e da autonomía de Galicia e morto recen-
temente no exilio (só pasaran catorce anos do seu falecemento), resultaba 
unha elección moi incómoda para o poder e, por tanto, requiriu moita afou-
teza, mesmo un chisco de ousadía, por parte da Academia.

Dado que o pasado ano 2014 cumpríase non só o cincuentenario da dedi-
cación do Día das Letras Galegas a Castelao, senón tamén o setenta aniver-
sario da publicación en Buenos Aires de Sempre en Galiza e mais os oitenta 
anos do seu ingreso na Real Academia Galega, a nosa corporación decidiu 



organizar un ciclo de conferencias (celebradas en Rianxo, Pontevedra e a 
nosa sede da Coruña) no mes de outubro e mais realizar unha serie de pu-
blicacións, como o dossier de prensa do acto de ingreso de 1934, a edición 
dixital dos seus manuscritos no arquivo da RAG (as conferencias Arte e gale-
guismo e Humorismo, debuxo humorístico, caricatura, e o relato “O retrato”), 
o libro do noso actual Presidente onde se inventarían os fondos castelaianos 
custodiados na nosa corporación (Presenza de Castelao na Academia, 2000) 
e mais dous discursos, ata agora inéditos, dedicados a el polos académicos 
Marino Dónega e Ánxel Fole e, finalmente, o dossier de prensa das Letras 
Galegas de 1964. Coa lectura deste interesantísimo documento histórico, 
os lectores de hoxe poderán enxergar a distancia que media entre a celebra-
ción de 1964 e as dos últimos anos, un reflexo tamén da evolución da cultu-
ra galega desde a ‘longa noite de pedra’ do franquismo ata os esperanzados 
tempos da democracia e autonomía.

Agardamos así seguir honrando a memoria dun dos galegos máis ilustres 
que tivo asento na Real Academia Galega, sen o cal non se pode entender a 
Galicia presente e, confiamos, a Galicia do futuro. 

Henrique Monteagudo
Secretario



7

Dossier



8

Airiños (Buenos Aires, 1944-19??) 
N. 17 (xullo de 1964)

Desde o ano 1944 a Asociación de Casas de Galicia da capital arxentina 
vén publicando esta revista que ten unha marcada orientación cultural. 
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Casa Galicia de Unidad Gallega (New York) 
Memoria do ano 1964

As memorias anuais desta sociedade achégannos unha valiosa información 
acerca das súas actividades e actos culturais, entre os que destaca a cele-
bración do Día das Letras Galegas.    
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Faro de Vigo(Vigo)
 19 de maio de 1964 

Os inicios desta histórica cabeceira datan do ano 1853, aínda que só come-
zou a publicarse diariamente a partir de 1879. Isto converte o Faro de Vigo 
no máis antigo dos xornais galegos en activo, o que xustifica a importancia 
que ten como fonte de información para coñecer a historia do noso país. 
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Galicia (Buenos Aires) 
N. 535 (xaneiro-febreiro de 1964)

Esta revista xa centenaria é a publicación oficial do Centro Galego de 
Buenos Aires. Como o seu título indica, a presenza de Galicia é constante 
nas súas páxinas, e nelas teñen colaborado as figuras máis sobranceiras da 
nosa cultura. 
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Galicia (Buenos Aires) 
N. 538 (xullo-agosto de 1964)  
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Galicia (Buenos Aires) 
N. 539 (setembro-outubro de 1964)  
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Galicia (Buenos Aires) 
N. 540 (novembro-decembro de 1964 
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Grial (Vigo)
N. 3 (xaneiro-marzo de 1964) 

A coñecida revista da Editorial Galaxia iniciou a súa andaina en 1963, nos 
difíciles anos da ditadura franquista. Hoxe é unha das publicacións máis 
relevantes e prestixiosas do mundo cultural galego.
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Grial (Vigo)
N. 4 (abril-xuño de 1964)
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Grial (Vigo)
N. 6 (outubro-decembro de 1964) 
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Heraldo de Vivero (Viveiro)
N. 1392 (16 de maio de 1964) 

Este periódico lucense fundado no ano 1912 é o máis antigo dos semana-
rios locais de Galicia. As súas páxinas inclúen noticias de carácter local e 
tamén de ámbito galego.
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La Noche (Santiago de Compostela)
16 de maio de 1964

Publicado entre 1946 e 1967, o xornal santiagués caracterizouse por man-
ter aceso o interese pola cultura e pola lingua galega nas condicións adver-
sas que impuxo o réxime franquista, o que lle ocasionou algúns problemas 
coa censura.  
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A Nosa Terra (A Coruña-Buenos Aires-Vigo)
N. 507 (xuño de 1964)

A Nosa Terra foi a cabeceira máis significativa e lonxeva da prensa en gale-
go. Fundouse na Coruña en 1907 e durante a ditadura publicouse no exilio 
bonaerense entre os anos 1938 e 1972, volvendo a editarse en Galicia a partir 
de 1977.  
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Orientación Gallega (Buenos Aires)
N. 20 (xaneiro-febreiro de 1964)

Creada en 1962, esta revista de ideoloxía republicana e galeguista foi o 
voceiro da Unión Federal Gallega Democrática. A pesar da admiración 
xeral pola figura de Castelao, a publicación é un testemuño das desavinzas 
políticas existentes entre a comunidade galega na Argentina.    
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Orientación Gallega (Buenos Aires)
N. 24 (xullo-agosto de 1964)
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Orientación Gallega (Buenos Aires)
N. 26 (outubro-novembro de 1964)
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Orientación Gallega (Buenos Aires)
N. 27 (decembro de 1964) 
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El Pueblo Gallego (Vigo) 
N. 14239 (19 de maio de 1964)

A historia deste xornal fundado no ano 1924 está marcada pola súa incau-
tación en 1936 para convertelo nun medio controlado polas autoridades 
franquistas locais. Nos anos finais da súa traxectoria, rematada en 1979, 
foi incorporando noticias que demostraban o paseniño rexurdir da cultura 
galega durante a “longa noite de pedra” do franquismo. 
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La Voz de Galicia (A Coruña)
N. 26731 (16 de maio de 1964)

O xornal coruñés creado en 1882 é unha referencia fundamental para 
coñecermos o transcorrer da vida cultural galega ao longo de máis dun 
século da súa historia.  
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La Voz de Galicia (A Coruña)
N. 26732 (17 de maio de 1964)  
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